BUTLLETÍ INFORMATIU
Març 2010
SECTOR: Oví / cabrum

AJUTS per compensar les explotacions ramaderes d'oví i cabrum en règim
extensiu per la mort de caps de bestiar.
Termini de presentació fins el 26 d’abril

AAR/537/2009, de 10 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts
per compensar les explotacions ramaderes d'oví i cabrum en règim extensiu per la mort
de caps de bestiar com a conseqüència de factors agroclimàtics adversos, i es
convoquen els corresponents a l'any 2010.


Objecte

Es convoquen els ajuts destinats als titulars d'explotacions extensives d'oví i/o cabrum per
compensar les baixes dels animals reproductors produïdes com a conseqüència de les
afectacions provocades per problemes sanitaris derivats d'una alimentació inadequada
causada per condicions agroclimàtiques adverses. Per un altre costat la crisis
econòmica que afecta al sector ramader i la seva manca de rendibilitat
econòmica,pot provocar l’abandonament del territori,per tant aquesta ordre hauria
d’evitar l’abandonament de l’activitat.



Persones beneficiàries. Titulars d’explotacions d’oví-cabrum que compleixin:

a) Que les baixes de les reproductores s’hagin produït entre 01/10/2008 i el
30/04/2009.Les baixes per buidat sanitari també seran considerades.
b) Que aquestes baixes hagin estat comunicades entre el 01/01/2009 i
01/04/2009 e imputables als factors agroclimàtics.
c) Que els animals no s’hagin mort o sacrificat per una malaltia de Declaració
Obligatòria.
d) Que les pèrdues hagin provocat una destrucció de més del 30% de la
producció mitjana anual.
e) Que com a mínim hi hagi un 10% de baixes respecte l’any anterior.
f) Que l’explotació ramadera estigui registrada,que compleixi els programes
sanitaris oficials, que portin una gestió correcta dels cadàvers i que
mantinguin l’activitat almenys 3 anys.



Criteris d’atribució:

En cas que l’ import sollicitat subvencionable superi el pressupost màxim (300.336€) de la
convocatòria,es procedirà al prorrateig entre les persones perceptores.

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. 973.27.80.80

TARRAGONA
Joan Bertrán, 34-38 1er
43202 REUS
977.847.007



Quantia de l’ajut:
L’ import de l’ajut no serà superior a 96€ per animal reproductor o de reposició,mort
o sacrificat en les condicions de l’Ordre,una vegada restat el nombre d’animals
resultants d’aplicar el 10% al cens d’animals de l’any anterior. És a dir,si les
explotacions catalanes tenen una mortalitat mitja anual del 10%, aquest % no podrà
ser imputat a aquests efectes climàtics adversos.
L’ajut no pot superar el 80% (90% en zones desfavorides) de les pèrdues d’ingressos
procedents de la venta de productes.



Documentació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Imprès normalitzat del DAR.
Fotocòpia compulsada del NIF de la persona sollicitant.
En el cas de persones jurídiques fotocòpia compulsada dels estatuts o normes
reguladores de l'entitat.
Acreditació de la representació, si escau.
Certificat de l'acord de l'entitat, pel qual es decideix sollicitar l'ajut, si escau.
Certificat inscripció registre corresponent. Registre del DAR no cal.
Acreditació que les baixes per les quals es sollicita l’ajuda han estat recollides
per l’empresa de recollida de cadàvers.
Memòria d’actuacions per els dos propers anys on es recull mesures per prevenir
les baixes futures a conseqüència de les condicions agroclimàtiques adverses.
Memòria econòmica que acrediti la disminució d’ingressos soferta per cada
explotació.

Inspecció i control:
•

Els òrgans competents del DAR tenen la facultat de realitzar els controls
necessaris per comprovar les dades que justifiquen l’ajut.

Per qualsevol dubte, truqueu a la vostra oficina de JARC més propera
BARCELONA
Barcelona
Vilafranca del Penedès
Vic

Telèfon
93 451 03 93
93 817 41 23
93 889 24 13

E-mail
barcelones@jarc.cat
penedes@jarc.cat
osona@jarc.cat

GIRONA
Girona

972 20 88 81

girona@jarc.cat

LLEIDA
Lleida
Agramunt i Mollerussa
Bellver de Cerdanya
Tremp

973 27 80 80
973 60 07 25
973 51 08 58
973 65 12 36

lleida6@jarc.cat
urgell@jarc.cat
cerdanya@jarc.cat
pallars@jarc.cat

TARRAGONA
Reus
Tortosa

977 84 70 07
977 44 30 67

tarragona@jarc.cat
baixebre@jarc.cat

