Butlletí informatiu
Juny 2006
Sector: Oví i Cabrum

AJUTS per a la modernització de les estructures sanitàries de les explotacions
d’oví i cabrum
El termini per sol·licitar l’ajut finalitza el dia 7 de JULIOL de 2006

L’Ordre ARP/273/2006, d’31 de maig (DOCG 4649 de 07/06/06) 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 els corresponents a l’any 2006.

Objecte de l’ajut
Adquisició de:
•

Mànegues i elements mòbils de maneig

•

Menjadores autoblocants

•

Abeuradors automàtics de nivell d’aigua constant

•

Lectors de bols ruminals (un per sol·licitud)

Beneficiaris
Persones físiques i/o jurídiques, titulars d’una explotació d’oví i cabrum, que compleixin:
•

Disposar del Llibre d’explotació ramadera actualitzat

•

Estar al corrent del compliment de la campanya de sanejament de l’any 2006

Tipus i quantia de l’ajut
L’import de la subvenció serà, com a màxim, d’un 50% de la inversió, sense superar els
901,52 €/sol·licitud.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
BARCELONA
C. Viladomat, 174
08015 Barcelona
Tel. 93 451 03 93

GIRONA
Ronda Ferran Puig, 18
17001 Girona
Tel. 972.20.88.81

LLEIDA
Passeig de Ronda ,3 entresòl dreta.
25002 Lleida
Tel. 973.278.080

TARRAGONA
Rambla Nova 41 4rt
43003 TARRAGONA
977.23.41.60

Documentació a presentar:
1. Sol·licitud en imprès formalitzat (T-1-b.02)
2. Fotocòpia DNI/NIF o CIF del sol·licitant
3. Còpia del Llibre d’explotació ramadera actualitzat
4. Imprès sol·licitud transferència bancària (EF-013)
5. Descripció inversió i pressupost total previst
6. Declaració responsable no haver demanat cap ajut per a la mateixa finalitat
7. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries (es pot autoritzar al DARP a
demanar-ho)
8. Certificat d’estar al corrent de pagament de la Seguretat Social (es pot autoritzar al
DARP a demanar-ho)
9. Declaració responsable no estar sotmès les prohibicions establertes a l’article 13 de
la Llei 38/2003.
10. En cas de ser persona jurídica:
•

Documentació justificativa de la personalitat jurídica del sol·licitant

•

Certificat actualitzat d’inscripció al registre administratiu corresponent

•

Certificat de l’acord de realitzar la inversió objecte d’ajut

Resolució i justificació de pagament:
El DARP té sis mesos per resoldre a comptar de la data límit de presentació de
sol·licituds. La manca de resolució s’entén com a denegació.
Les actuacions objecte d’ajut s’han de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de 2006.
La justificació s’ha de fer mitjançant factures (original i còpia o còpia compulsada) i
amb el justificant de pagament. La data límit per a presentar la documentació
justificativa és el 31 de desembre de 2006. El pagament es realitzarà un cop el DARP
hagi certificat la realització de la inversió.

En cas que vulguin més informació o si estan interessats en sol·licitar aquest ajut, es
poden posar en contacte amb la seva oficina de JARC més propera.

