Butlletí informatiu
Maig 2007

Sector: OVÍ I CABRUM

AJUTS per a la modernització de les estructures sanitàries de les explotacions
d’oví i cabrum – Campanya 2007

El termini per sol·licitar l’ajut finalitza el dia 29 de JUNY de 2007
L’Ordre AAR/166/2007, de18 de maig, (DOCG 4892 de 28/05/2007) per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts per a la modernització de les estructures sanitàries de les explotacions d’oví i
cabrum, i es convoquen les corresponents a l’any 2007

Objecte
Les inversions auxiliables a través d’aquesta línia d’ajut són:




Adquisició de mànegues i elements mòbils de maneig.
Menjadores autoblocants.
Abeuradors automàtics de nivell d’aigua constant.



Lectors de bols ruminals (un aparell per sol·licitud).

 Beneficiaris


Titulars d’una explotació d’oví i cabrum (ja sigui persona física o jurídica) que disposi del Llibre
d’explotació ramadera actualitzat i estigui al corrent de la campanya de sanejament 2007.

 Ajut
Consisteix en una subvenció de com a màxim el 50% de la inversió, sense superar la quantitat de
901’52 €/sol·licitud.
Per a l’adquisició de bols ruminals, la subvenció pot ser del 100% de la inversió (cost del lector),
sense superar la quantitat de 400 €/aparell.
 Documentació a presentar:
1.
2.
3.
4.

Sol·licitud en imprès normalitzat.
Fotocòpia DNI/NIF sol·licitant (persona física) .
CIF del sol·licitant, estatuts, certificat inscripció al registre corresponent i certificat
d’acord de l’etitat per a demanar aquest ajut (persona jurídica).
Descripció de la inversió a realitzar i pressupost total previst.

 Resolució, justificació i pagament:
El termini màxim per emetre resolució és de 6 mesos a partir de la finalització del termini per a
presentar les sol·licituds.
Les actuacions s’han de realitzar de l’1 de gener al 31 de desembre de 2007.
Per a la justificació cal presentar: còpia compulsada/original i còpia de les factures de les inversions
amb els justificants de pagament corresponents. Data límit presentació documentació justificativa
de l’ajut: 31 de desembre de 2007.
El pagament es realitzarà amb la certificació prèvia del DAR conforme s’ha executat la despesa i
s’ha justificat degudament.
Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb la vostra oficina de JARC més propera
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