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NOTA INFORMATIVA 

 

Abril 2014 
 

 

 

 
SANT ISIDRE 2014 

 
El proper 16 de maig la demarcació de Lleida celebrarà la festivitat del patró de la nostra professió, Sant Isidre. 

Com és ja tradició a la nostra demarcació, ho celebarerem  amb el sopar de germanor, que aquesta edició tindrà 
lloc al restaurant de l’Hotel Pirineos de Lleida, a les 21, 30 hores. 

 

La vetllada serà el marc idoni per retre  el merescut homenatge que la demarcació ofereix als col·legiats amb més 
de 40 i 25 anys de col·legiació, amb la imposició de les insígnies d’or i argent, respectivament, i una menció 

especial per als companys amb més de 50 anys de trajectòria col·legial, als que es farà entrega de diplomes 
commemoratius.  

 
Durant la vetllada es farà entrega de l’aportació econòmica consistent en el 0.7% del pressupost de la demarcació 

que anualment destina el col·legi a fins socials i solidaris, i que any és de 1.000 euros.  

 
Col·legiats que rebran homenatge: 

 
 

Col·legiats 50 anys 

 
Josep Codina Ruiz 

Lluís Sanfeliu Domènech 
 

Col·legiats 40 anys 

Josep Vila Rubió 
Ignasi Batlle Esquerdo 

Jordi Carbonell Sebarroja 
Josep Maria Graells Forcada 

Jaume Carrera Cortina 

Miquel Petanàs Manteca 
Jordi Grasa Fàbrega 

Ramon Andreu Solé 

Col·legiats 25 anys 

 
Flavià Serret Marimon 

Jordi Izquierdo Figuerola 
Marta Manceñido Osés 

Enric Altisent Farran 

Jaume Cortasa Ferrer 
Joaquim Badia Zapater 

Montserrat Setó Viñas 
Ignasi Estany Serra 

Maria Teresa Pastoret 

Lladonosa 
Faust Guàrdia Badia 

Gemma Prats Bernat 
 

 

 
Marta Vendrell Vilanova 

Joan Manel Serra Murgó 
Joan Carles Amigó Vinós 

Antoni Sampietro Ballart 

Josep Capdevila Boix 
Sebastià Morell Prats 

Josep M. Serradell Teixidó 
Anton Boronat Clariana 

Jaume Gotsens Bellart 

Josep L. Campi Chimeno 
Joan R. Valls Llobera 

Antoni Tudel Gardenyes 
 

 

 
Ma Dolors Bañeres 

Serramalera 
Pere Cabiscol Barios 

Alexandre Olives Felip 

Pere Torres de la Torre 
Pere Oromí Mor 

Antoni Garuz Porte 
 

Us animem un cop més a tots a compartir aquesta nit , tot  acompanyant als companys i companyes que rebran 

l’homenatge en reconeixement merescut a la seva trajectòria professional i a la seva vinculació amb el Col·legi. 
Tots els interessats podeu fer la  vostra inscripció a la Secretaria del Col·legi al telèfon 973 24 32 39. 
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VIATGE BUDAPEST 

 
 

No hi ha cap ciutat a Hongria com Budapest. Amb una mica més de dos milions d’habitants, aquesta ciutat 

alberga la quinta part de la població d’Hongria. Budapest es troba en el cor d’Europa, es presenta com una barreja 
de cultures i tradicions que la fan una ciutat viva i cosmopolita però al mateix temps romàntica. La modernitat no 

elimina l’atmosfera dels edificis de fi De segle i estil modernista. Budapest  són tres ciutat en una, ja que va sorgir 
de la unió de Buda, Pest i Óbuda. 

 

La capital d’Hongria es travessada de punta a punta pel Danubi dibuixant un meandre amb una vista única 
i suggeridora que UNESCO ha declarat com a patrimoni de la Humanitat, per això aquesta encisadora ciutat es 

anomenada com la Perla del Danubi per uns o com el Paris d’Orient per uns altres. En un viatge per el riu el viatger 
atent i pacient  anirà descobrint des dels vestigis romans i medievals fins als edificis barrocs, neoclàssics o 

modernistes, així com fonts i termes conegudes ja des del temps dels romans, i un extraordinari laberint subterrani 

de grutes i cavernes en un sistema complex i únic en tota Europa. 
La seva peculiar geografia, la seva arquitectura , les seves tradicions i l’hospitalitat de la gent donen a 

aquesta ciutat un atractiu especial, que iguala i de vegades supera a les mes belles ciutats europees. 
 

 
 

Des del castell de la colina de Buda es veu el riu i els sis pont que la travessen , i des d’allí una atmosfera 
romàntica i màgica s’apodera del visitant suggerint-li que explori els carrers, avingudes, places i palaus de 

Budapest. 

 
En els dies de viatge es podrien visitar les coses més importants de Budapest com el Palau Reial, el baluard 

dels pescadors, l’Església de Matías,  el Pont de les Cadenes, la Plaça dels Herois, la Catedral de Sant Esteve, el 
Parlament, etc... Però també visitarem altres parts molt importants d’Hongria com el llac termal més gran del món, 

el llac Héviz i poblacions que ens explicaran on va començar la història d’aquest país. 
 

Però Budapest no és només bellesa i romanticisme. Aquesta ciutat es famosa per els seus populars 

mercats que donen una idea dels hàbits i maneres de viure de la seva gent. Són mercats amb colorit i fragàncies 
que envolten als visitants. 

 
I no seria just parlar de Budapest i no parlar de la gastronomia. De fet molts dels famosos cuiners de Paris 

provenen d’Hongria. A Hongria hi ha bons productes de la terra, bona cervesa, bons vins i també caves. El plat 

potser més internacional és el gulasch i la pastisseria és una verdadera temptació per la seva varietat i pastissos 
originals i exquisits. La pastisseria més famosa d’Hongria està a Budapest,  es diu  Gerbaud – Hongria i diuen que 



Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya. Demarcació de Lleida 

Passeig de Ronda, 170, altell  25008  Lleida 
Tel. -  Fax: 973 24 32 39    c/e: lleida@agricoles.org  www.agricoles.org 

3-8 

tenen el pastís  Dobos més bo del món. Així doncs pels amants dels pastissos i de la xocolata aquesta podria ser 

també una visita obligada. 

 
Destinació :  Budapest  ciutat i voltants 

 
Dates :  del 10 al 13 de setembre del 2014 

 

dimecres  10 setembre :  sortida a les 13:30  des de Lleida. El vol surt des de Barcelona T1 a les 17:55. A les 
20:35 arribem a Budapest i comencem les visites : 

 
 visita de la Ciutadella i de l’estàtua de la Llibertat amb vista panoràmica de tota la ciutat 

 després  transfer a l’hotel  

Nota: aquella primera nit per aprofitat el temps tant el dinar com el sopar seran lliures i la gent poden 
portar-se un entrepà casolà 

 
Dijous  11 setembre : 

 
 8:00  esmorzar bufet a l’hotel 

 9:00  sortida d’excursió a un dels llacs més bonics i únics de Hongria. Anirem a Héviz on us podreu banyar 

a les aigües termals en un ambient molt especial 
 Dinar en aquella zona 

 En tornar  es faran altres visites a la ciutat depenent de l’hora d’arribada. 
 Després transfer a l’hotel 

 20:00 o 21:00  sopar 

 
Divendres  12 setembre : 

 
 8:00  esmorzar bufet a l’hotel 

 9:00  sortida de l’hotel amb l’autocar privat 
 9:15   visita del Mercat Central 

 11:00  visita del Palau de l’Opera ( des de fora) 

 13:00  dinar 
 15:00  continuació de visites : 

 Palau Reial 
 Baluard dels pescadors 

 Esglèsia Mathias  

 

 

 

 Si quedés temps hi hauria  temps lliure a la zona  comercial Váci utca i voltants ( zona comercial) on també 
hi ha la famosa pastisseria Gerbaud. Botigues i terrasses per gaudir i mirar  

 20:00 sopar romàntic en un vaixell pel Danubi (podria ser opcional) 

 
dissabte   13 setembre : 

 
 

 8:00  esmorzar bufet a l’hotel 
 9:30 sortida de l’hotel amb les maletes ja 

carregades a l’autocar 

 10:15  visita del Parlament 
 11:15  sortida cap a la vall del Danubi 

 12:15  vista de Visegrád 
 13:45  dinar a  Esztergom 

 15:15  visita de Esztergom 

 16:00   transfer a Szentendre 
 

 

 16:30 visita de Szentendre 
 17:30  transfer a Budapest 

 20:00  sopar a Budapest 

 21:30  transfer a l’aeroport 
 22:25 el grup haria de ser a l’aeroport 

 00:25 vol des de Budapest a Barcelona 
 2:55  arribada a l’aeroport de Barcelona 

 

 
 En arribar a l’aeroport un autocar privat  esperarà al grup per portar-lo cap a  Lleida. L’arribada està 

prevista a les 5:30 a Lleida 
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CONDICIONS DEL VIATGE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRA DE MOLLERUSSA 

 
Els passats dies 20, 21, 22 i 23 de març va tenir lloc la 142a Edició de la Fira Agrària de Sant Josep, esdeveniment 

de referència en aquesta època de l’any per al territori, dins de l’àmbit de l’agricultura i la maquinària agrícola. 
Reafirmant el nostre compromís la nostra demarcació de Lleida ha donat el seu suport participant en diferents 

accions. Un any més, hem estat patrocinadors i membres del Comitè Tècnic i del Jurat del Concurs d’Innovació en  

Maquinària o Instal·lacions Agroindustrials.  
 

 
 

 

 
 REVISTA @GROENGINY 

 
La demarcació de Lleida ha començat a preparar el proper número de la revista Agroenginy que veurà la llum el mes 

d’abril. Us recordem que la publicació és un espai obert a tots els col·legiats i col·legiades i una plataforma més per a 
la difusió exterior i promoció del nostre col·lectiu professional i que tots els companys i companyes interessats en la 

publicació d’ algun article tècnic o alguna informació d’interès per al col·lectiu ho podeu fer utilitzant les pàgines de la 

revista.  
 

Així mateix, us recordem que la nostra revista també us ofereix la possibilitat de publicar publicitat de les vostres 
empreses a uns preus molt assequibles i amb una interessant difusió entre els professionals del sector. Si esteu 

interessats en alguna d’aquestes propostes podeu contactar amb la Secretaria del Col·legi 

 

Aquesta edició ha resultat guanyador, amb una 

dotació de 1.100 euros i Placa d’Honor, l’empresa 
TALLERS A. MIQUEL S.L. de Sidamon, per la creació 

d’un sistema de monitorització per a bateries de 
plom/àcid. 

 
Així mateix, hem participat com a col·laboradors de 

les Jornades tècniques recolzant l’organització de la 

X Jornada tècnica de Jardineria i Paisatgisme: 
L’Elecció de les Espècies Vegetals i la seva Gestió, 

que va tenir lloc el dia 20 de març. 
 

El dia 19 de març el marc de la Fira va ser l’entorn 

idoni per celebrar la Junta de Govern del Col·legi 
de Catalunya, amb la reunió del president del 

Col·legi de Catalunya i de les demarcacions per 
debatre diferents punts sobre l’actualitat del sector 

que afecten als nostre col·lectiu. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Preu total agència:.........800 € 

Preu amb la subvenció del col·legi: 700 € (la demarcació de Lleida realitza una 
aportació de 100 € per tots els seus col·legiats i familiars de primer grau). 

* Consultar preu per habitació individual 
 

 Al moment de fer la reserva  s’abonaran 300 euros per poder adquirir els billets 

d’avió . 
 El preu es mantindrà fins el dia 11 d’abril, a partir d’aquesta data pot variar 

segons el preu dels billets d’avió. 

 El número mínim de persones per realitzar el viatge és de 25 

 Es respectarà l’ordre d’inscripció 
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 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA DEMARCACIÓ 

 
 

 

 

El dia 27 de març va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de la 
demarcació deLleida. En el transcurs d’aquesta es va llegir la 

memòria d’activitats de l’any 2013 i es van aprovar els comptes de 
resultats de l’any 2013. 

Així mateix es va aprovar el pressupost per l’any 2014. 

Properament podeu consultar la memòria i els comptes annuals a la 
pàfina web del nostre col·legi. 

www.agricoles.org 
 

 

 

 
FIRA UDL TREBALL 

 

El passat 27 de març el nostrec Col·legi va participar en la 1a edició de la Fira de l’ocupació, Udl Treball que 
organitzada per la Universitat de Lleida va  tenir lloc a l’espai del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera 

de la UdL, al Campus de Cappont. La fira neix com una iniciativa per donar orientació a estudiants d’ultim curs o 
recent graduats que els permeti facilitar l’accés al món laboral,  enfocar la seva trajectòria professional i obtenir 

assessorament que els guiï en els seus primers passos en el móndel treball. 

El nostre col·legi va estar present en un dels dos estands que com a membres de la CPA (Associació de Col·legis 
Professionals de Lleida)  va muntar  l’associació per reivindicar el paper dels col·legis professionals i la seva tasca 

dins la societat, promoure el nostre col·lectiu i, alhora que potenciar les noves incorporacions. 
 

CD FERTILITAT, FERTILITZACIÓ I FERTIRRIGACIÓ 

 

 

Teniu disponible a la demarcació de Lleida el CD Fertilitat, fertilització i fertirrigació 

realitzat per la Universitat de Lleida, amb la col·laboració d’Arilfrut i del nostre 
col·legi. És tracta d’una eina digital associada a les tecnologies de la producció 

vegetal per tal de millorar l’aprenentatge de les bases de la fertilització i la seua 

aplicació. El programa inclou un aplicatiu per a 51 cultius diferents i incorpora un 
llibre en format pdf, sobre fertilitat de sòls i maneig de nutrients. Aquest material ha 

estat elaborat per professionals provinents del món de la universitat i la recerca, 
administració i empresa entre els que es troben: Àngela Bosch, Jaume Boixadera, 

Estudillos, Lluís Garcia, Jordi Güeche, Pere Porta, Josep M. Virgili i M. Rosa Yagüe, 
tots ells vinculats en un moment o altre al Departament de Medi Ambient i Ciències 

del Sòl de la UdL. El CD està disponible al preu de 20 euros 

 

 

SALA DE PREMSA 
 
 

Decret 40/2014 de 25 de març d’ordenació de les explotacions ramaderes 

El dia 27 de març de 2014 ha estat publicat el Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació ramadera. Aquesta 
norma, que entra en vigor el dia 17 d'abril, contempla les disposicions que s'han d'aplicar a totes les especies 

ramaderes, amb especial rellevància amb les condicions per la preservació de la salut animal, el benestar animal i 

el medi ambient. 

Es regulen les activitats de producció i reproducció, les instal·lacions on s'allotgen animals de producció, tot i que 
la seva activitat sigui diferent de la reproducció per a producció d'aliments, i també altres activitats relacionades 

amb el sector ramader, amb la creació del Directori d'operadors relacionats amb la ramaderia. 

http://www.agricoles.org/
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S'ha simplificat la tramitació per a la inscripció al registre d'explotacions ramaderes amb l'establiment de diferents 
tipus de tràmit en funció de l'activitat de la instal·lació. Així doncs, es diferencia el tràmit d'autorització i el tràmit 

de comunicació, i s'eliminen del tràmit d'autorització la presentació de documents innecessaris. 

Per altra banda, i a diferencia de l'anterior normativa d'ordenació ramadera, l'Oficina Comarcal del Departament és 
la que sempre realitza la inscripció al registre, amb la qual cosa la tramitació dels expedients de registre es 

simplifiquen. 

Especial importància tenen les condicions d'ubicació de les explotacions ramaderes com a principi bàsic per garantir 
la bioseguretat i per prevenir la difusió de malalties infectocontagioses de les diverses especies; contempla 

disposicions relatives a la higiene de l'explotació i traçabilitat dels animals i dels seus productes, amb la finalitat de 
garantir la seguretat alimentaria. 

Per últim, a la Disposició transitòria primera del Decret s'estableix un termini per què totes les explotacions que 
han de disposar de tanca perimetral s'adaptin en el termini de dos anys, a excepció de les explotacions de 

remugants, que disposen de tres anys. ( Font : página web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural ) 

Podeu descarregar el decret a la web del nostre col·legi o consultar l’enllaç 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=b8
5297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCR

D&vgnextfmt=default&documentId=658359&action=fitxa&language=ca_ES 
 

ALTRES CURSOS I JORNADES 

 
Agroforum 

 

 
 

Podeu consultar el programa a l’enllaç : http://www.agricoles.org/ca/actualitat/agenda/agroforum--el-paper-de-l-
agricultura-al-segle-xxi 

 
Jornada Tècnica. VII JORNADA DE PRODUCCIÓ INTEGRADA 

Organitza: DAR 

Lloc: Serveis Territorials del DAR a Lleida. Camp de Mart, 35. Lleida 
Data: 10 d’abril de 2014. 

Horari: de 10,30 a 14 h. 
Inscripció i informació:  Tel: 973 220 868     juanmanuel.moll@gencat.cat 

Jornada Tècnica. L’ACCÉS A LA TERRA A EUROPA I A CATALUNYA 
Organitza: Xarxa de custòdia del territori 

Lloc: ECAF Santa Coloma. Casa Xifra. Santa Coloma de Farners 

Data: 10 d’abril de 2014. 
Horari: de 17 a 20,30 h. 

Inscripció i informació:   Tel: 93 886 61 35 
Jornada Tècnica. ELABORACIÓ DE IOGURT ARTESANAL 

Organitza: DAAM 

Lloc: Auditòrium Campus Agroalimentari. Finca Camps i Armet, s/n. Monells 
Data: 11 d’abril de 2014. 

Horari: de 9 a 14 h. 
Inscripció i informació: monica.pascual@gencat.cat  Tel: 972 630 622 

 
 

   

El paper de l’Agricultura al segle XXI 

Organitza : ICEA i Fundació del Mòn Rural 
Lloc : Institut d’Estudis Catalans . Sala Prat de la Riba. Carrer del Carme 47  Barcelona 

Inscripcions abans del 7 d’abril : agroforum@frm.cat / 973 229370 

Dijous 10 d’abril de 2014 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&documentId=658359&action=fitxa&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&documentId=658359&action=fitxa&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&documentId=658359&action=fitxa&language=ca_ES
http://www.agricoles.org/ca/actualitat/agenda/agroforum--el-paper-de-l-agricultura-al-segle-xxi
http://www.agricoles.org/ca/actualitat/agenda/agroforum--el-paper-de-l-agricultura-al-segle-xxi
mailto:juanmanuel.moll@gencat.cat
mailto:monica.pascual@gencat.cat
mailto:agroforum@frm.cat
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Jornada Tècnica. GESTIÓ I TRACTAMENT D’AIGÜES 

Organitza: Associació de cunicultors de Catalunya 

Lloc: NH Ciutat de Vic. Passatge Can Mastrot, s/n. Vic 
Data: 11 d’abril de 2014. 

Horari: de 19,45 a 22 h. 
Inscripció i informació: ivanvilsol@hotmail.com   Tel: 629 875 283 

 

Curs. TECNOLOGIA D’ELABORACIÓ D’OLIS D’OLIVA DE QUALITAT 
Organitza: DAR 

Lloc: Centre Cívic de l’Ajuntament. Vilajuïga 
Dates: 29 d’abril, 6, 13, 20 i 27 de maig de 2014 

Horari: de 15 a 20 h  

Inscripció i informació:  Tel: 972 63 01 23  jmmartin@gencat.cat 
 

SERVEIS COL·LEGIALS 

 

INFORMACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC 

Us recordem que, si ho preferiu, podeu rebre el full informatiu mensual al vostre correu electrònic. Només cal que ho 
demaneu a la secretaria del col·legi, facilitant la vostra adreça d’ e-mail, d’aquesta manera entre tots contribuirem a 

l’estalvi de paper i la sostenibilitat del medi ambient i la informació us arribarà d’una manera més ràpida i àgil. 
 

BORSA DE TREBALL 
Us recordem que per mitjà de la pàgina web del col·legi (agricoles.org) podeu accedir a la consulta de les ofertes 

laborals que publiquem des de la demarcació de Lleida i des de  la resta de demarcacions de Catalunya. Així mateix, en 

cas de preferir-ho, podeu rebre les ofertes de treball que publiquem des de la nostra demarcació directament al vostre 
correu electrònic. Si desitgeu aquest servei només teniu que comunicar-ho a la secretaria del col·legi o bé al correu 

electrònic: silviasubira@agricoles.org 
 

LEGISLACIÓ 

 
 

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT (DOGC)  

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL 

DOGC 6578 – 10.03.14 ORDRE AAM/52/2014, de 24 de febrer, per la qual s'estableix el procediment per a la 
tramitació de l'ajut de pagament únic i altres règims d'ajuts comunitaris en agricultura i ramaderia per a la 

campanya 2014, i es convoquen els ajuts corresponents amb les seves bases.  
DOGC 6579 – 11.03.14 ORDRE AAM/55/2014, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores 

dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2014.  

DOGC 6579 – 11.03.14 CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre AAM/29/2014, de 7 de febrer, per la qual s'aproven 
les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició de material de transmissions i posicionament per a les 

agrupacions de defensa forestal, i es convoquen els corresponents a 2014 (DOGC núm. 6564, de 18.2.2014).  
DOGC 6580 – 12.03.14 ORDRE AAM/56/2014, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores 

dels ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, i en 

nuclis urbans vulnerables, i es convoquen els corresponents a l'any 2014-2015. 
DOGC 6581 – 13.03.14 ORDRE AAM/58/2014, de 3 de març, per la qual s'estableixen períodes de veda per a 

la modalitat de pesca d'arrossegament en determinades zones del litoral de Catalunya durant l'any 2014. 
DOGC 6583 – 17.03.14 RESOLUCIÓ AAM/563/2014, de 5 de març, per la qual s'adopta decisió favorable a la 

sol·licitud d'inscripció de la Denominació d'Origen Protegida Fesols de Santa Pau. 
DOGC 6588 – 24.03.14 RESOLUCIÓ AAM/626/2014, de 17 de març, per la qual es dóna publicitat a les 

subvencions i ajuts concedits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural durant 

l'any 2013. 
DOGC 6591 – 27.03.14 DECRET 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes. 

DOGC 6592 – 28.03.14 ORDRE AAM/88/2014, de 21 de març, per la qual es modifica l'Ordre AAM/7/2014, de 
16 de gener, per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya 

a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents.  
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DOGC 6592 – 28.03.14 RESOLUCIÓ AAM/669/2014, de 21 de març, per la qual es fixen les espècies objecte 

d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2014-2015 en tot el 

territori de Catalunya.  
 

BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT (BOE) 

Degut al format de la web del BOE, ens facilita la feina incloure la informació en castellà.  

   
BOE 055 – 05.03.14  Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.- Orden AAA/319/2014, de 

26 de febrero, por la que se modifica el artículo 11.4 y el anexo IV del Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, 
por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y 

hortalizas. 
BOE 057 – 07.03.14  Seguros agrarios combinados.- Orden AAA/334/2014, de 26 de febrero, por la que se 

corrigen errores en la Orden AAA/2530/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen los bienes y los 

rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones 

hortícolas con ciclos sucesivos, en la península y Baleares, comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios 
Combinados. 

BOE 058 – 08.03.14  Ayudas.- Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, por el que se regula la concesión 

directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de tractores agrícolas "PIMA Tierra". 
BOE 061 – 12.03.14  Ayudas.- Orden AAA/360/2014, de 28 de febrero, por la que se convocan ayudas para 

programas de información y promoción de productos agrícolas en mercado interior y en terceros países. 
BOE 062 – 13.03.14  Subvenciones.- Corrección de errores de la Orden AAA/272/2014, de 17 de febrero, por 

la que se convocan subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de los 
productos de la pesca y de la acuicultura. 

BOE 067 – 19.03.14  Ayudas.- Orden AAA/426/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica para el año 2014 

el plazo de comunicación de cesiones de derechos de ayuda previsto en el artículo 29.2 del Real Decreto 
1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación del régimen de pago único en la agricultura y la integración 

de determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 2010. 
BOE 077 – 29.03.14  Sanidad vegetal.- Real Decreto 148/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el 

Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y 

difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o 
productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros, y el Real Decreto 1190/1998, 

de 12 de junio, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación o control de organismos nocivos 
de los vegetales aún no establecidos en el territorio nacional. 

BOE 077 – 29.03.14  Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.- Real Decreto 

149/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se 
regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen 

protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas. 
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