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ORDRE ARP/  /2016, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per a 
la realització de proves diagnòstiques previstes en l’execució del programa de sanitat 
animal de prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosis bovina aprovades per l’Ordre 
ARP/264/2015, de 22 de juliol, i es convoquen els corresponents a 2016. 

 

 
 

Memòria general del projecte 

 
- Text de la disposició 
 
- Memòria general del projecte de disposició: 
 

 Justificació de la necessitat de la disposició i adequació d’aquesta als fins que 
es persegueixen  

 

 Marc normatiu 
 

 Relació de disposicions afectades  pel projecte de disposició i taula de vigència 
i derogacions resultants. 

 

 Competència de la Generalitat sobre la matèria. 
 

 Relació motivada de les persones i les entitats a  les quals s’ha d’atorgar tràmit 
d’audiència. 

 

 Procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a informació pública.  
 
 
- Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades: 
 

 Informe d’impacte pressupostari. 
 

 Informe d’impacte econòmic i social. 
 

 Informe d’impacte normatiu. 
 

 Informe d’impacte de gènere 
 
- Memòria de les observacions i les al·legacions presentades en els tràmits de 
consulta interdepartamental, audiència, informació pública i informes, si escau, i raons 
que han dut a desestimar-les, si és el cas. 
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Text de la disposició 

 
Ordre ARP/  /2016, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per a la 
realització de proves diagnòstiques previstes en l’execució del programa de sanitat 
animal de prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosis bovina aprovades per l’Ordre 
ARP/264/2015, de 22 de juliol, i es convoquen els corresponents a 2016. 
 

La Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal estableix, entre les seves finalitats, la 
prevenció, la lluita, el control i l’eradicació de les malalties dels animals a través de 
l’adopció de les mesures sanitàries adequades en funció del risc sanitari, i d’acord amb 
els coneixements tècnics i científics en cada moment. 

La tuberculosi bovina és una malaltia de declaració obligatòria a la Unió Europea i 
forma part dels programes nacionals d’eradicació de malalties de compliment obligatori 
regulats en el Reial decret 2611/1996, de 20 de desembre. Aquests programes, 
juntament amb els de control i vigilància aprovats, estableixen les mesures que han de 
dur-se a terme per controlar la malaltia. 

Mitjançant la Decisió número SANTE/VP/2015/ES/SI2.700776 de la Comissió, de 30 
de gener de 2015, es van aprovar els programes anuals i plurianuals i la contribució 
financera de la Unió per a l’eradicació, el control i la vigilància de determinades 
malalties i zoonosis,  presentats per l’Estat espanyol per al 2015 o 2015-2016 segons 
programa, entre els quals s’aprovava el programa d’eradicació de la tuberculosi bovina 
per al període comprés entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2016. 

L’objectiu final del programa és l’eradicació de la malaltia, considerant com a tal la 
consecució de no més d’un 0,1% de ramats bovins infectats per any durant 6 anys 
consecutius i arribar almenys al 99,9% dels ramats com a oficialment lliures durant 
aquests 6 anys consecutius. Per això és necessari continuar amb les reduccions en els 
nivells de prevalença i incidència en els ramats i d’incidència d’animals, juntament amb 
l’increment dels ramats qualificats com a T3. 

Amb aquesta Ordre es convoquen els ajuts corresponents a l’any 2016 i es modifiquen 
les bases reguladores aprovades per l’Ordre AAM/264/2015, de 22 de juliol, per a 
adaptar-la al que estableix l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat 
efectiva de dones i homes.  
 
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al  sector boví mitjançant 
un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a 
proposta de la Direcció General de d’Agricultura i Ramaderia, en ús de les atribucions 
que m’han estat conferides, 
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Ordeno: 

 
Article 1 
 
1.1 Modificar l’apartat 4.1 de l’annex de l’Ordre ARP/264/2015, de 22 de juliol, al qual 
s’afegeix l’apartat l), amb la redacció següent: 
l) En el cas d’empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha 
exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de 
gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència 
judicial ferma. En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d’un 
pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb l’establert en l’article 36 de la Llei 
17/2015, de 21 de juliol.  
 
1.2  Modificar l’apartat 8.1 de l’Ordre ARP/264/2015, de 22 de juliol, al qual s’afegeix 
l’apartat h), amb la redacció següent: 
h) Relació d’integrants de l’ADS en suport paper i informàtic que prevegin realitzar 
proves diagnòstiques d’acord amb l’apartat 6 de les bases i per les quals es sol·licita 
ajut. Les dades mínimes que hauran de constar són: NIF/CIF, nom i cognoms o raó 
social i les marques oficials de les seves explotacions, seguint el model que es podrà 
descarregar de http://seu.gencat.cat, del web 
www.agricultura.gencat.cat/ajutsentermini o obtenir en qualsevol dependència del 
DARP . 
 
1.3  Modificar l’apartat 8.2 de l’annex de l’Ordre ARP/264/2015, de 22 de juliol, al qual 
s’afegeix l’apartat n), amb la redacció següent: 
n) En el cas d’empreses i entitats, no haver estat sancionada o condemnada perquè 
ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o 
de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència 
judicial ferma. En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d’un 
pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb l’establert en l’article 36 de la Llei 
17/2015, de 21 de juliol. 
 
 
Article 2 
2.1 Convocar per a l’any 2016 els ajuts destinats a la realització de les proves 
diagnòstiques del programa d’eradicació de la tuberculosi bovina, d’acord amb les 
bases reguladores establertes a l’annex de l’Ordre ARP/264/2015, de 22 de juliol, per 
la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la realització de proves 
diagnòstiques previstes en l'execució del programa de sanitat animal de prevenció, 
lluita i eradicació de la tuberculosi bovina, i es convoquen els corresponents a 2015, 
amb les modificacions efectuades en l’article 1 precedent.   
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2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies que computa des de 
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). 
 
2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre, per import de 401.792,50 euros, van a càrrec de les 
partides pressupostàries AG03D/482000132/6111/0042 per import de 360.000,00 
euros i D/482000132/6111/2015 per import de 41.792,50 euros dels pressupostos del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en endavant DARP) per a 
2016. Aquest import es distribueix entre els mòduls fixats a l’apartat 5.3 de les bases 
reguladores de l’annex de la manera següent: 
 
Per a proves diagnòstiques del mòdul 1: 49,50% 
 
Per a proves diagnòstiques del mòdul 2: 45,80% 
 
Per a proves diagnòstiques del mòdul 3: 4,70% 
 
L’import total de la convocatòria està cofinançant en un 50% per la Unió Europea. 
 
2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajuts és el Servei d’Ordenació Ramadera. 
 
2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona 
titular de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. 
A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat 
encarregat d’analitzar i de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel/per 
la  subdirector/a general de Ramaderia, el/la cap del Servei de Prevenció en Salut 
Animal i el/la cap del Servei d’Ordenació Ramadera. 
 
2.6 Les actuacions objecte de l’ajut s’han de realitzar entre l’1 de gener de 2016 i el 15 
de novembre de 2016 i justificar-les abans del 25 de novembre de 2016 perquè es 
pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitat previstes. 
 
2.7 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona 
sol·licitant serà de 4 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de 
presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es 
considera desestimada per silenci administratiu. 
 
2.8 Contra la resolució del director o la directora general de d’Agricultura i Ramaderia, 
que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el 
conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense 
perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient. 
 
En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en el termini de tres 
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mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per resoldre i 
notificar tal com estableix l’apartat anterior. 
 
2.9 Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat 
http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels 
mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a 
més, en el DOGC. 
 
 
 
Disposició final 
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC 
 
 
 
Barcelona,  
 
 
Meritxell Serret i Aleu 
 
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  
 

http://seu.gencat.cat/
http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts

