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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
RESOLUCIÓ ARP/1457/2015, de 25 de juny, per la qual es modifica la Resolució AAM/2529/2014, de 7 de
novembre, per la qual es fixen les mesures a dur a terme per al control del cargol poma (Pomacea sp.) a la
zona demarcada a Catalunya.

L’Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, en el marc de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal,
per la qual es va declarar oficialment l’existència d’un focus del cargol poma (Pomacea sp.) a l’hemidelta
esquerre del delta de l’Ebre, modificada per l’Ordre AAM/63/2013, de 16 d’abril, estableix que per resolució de
la direcció general competent en matèria d’agricultura s’establiran les mesures obligatòries a dur a terme a les
zones demarcades.
El Decret 137/2014, de 7 d’octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius
especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals, faculta el conseller competent en matèria de
sanitat vegetal per establir les mesures de protecció i lluita que es considerin necessàries.
En data 14 de novembre de 2014 es va publicar la Resolució AAM/2529/2014, de 7 de novembre, per la qual
es fixen les mesures a dur a terme per al control del cargol poma (Pomacea sp.) a la zona demarcada a
Catalunya.
Atesos els nous coneixements tècnics en matèria de mesures de contenció en els arrossars, es considera
necessari modificar la resolució per tal que pugui recollir i englobar altres tècniques de contenció.
Per aquest motiu, en exercici de les competències que m’han estat atribuïdes,

Resolc:

Article únic
Es modifica l’article 2.2 de la Resolució AAM/2529/2014, de 7 de novembre, el qual queda redactat de la
següent manera:
“És obligació de les persones agricultores productores d’arròs de tota l’àrea demarcada instal·lar les mesures
necessàries en les sortides d’aigua de la parcel·la de cultiu cap als desguassos per evitar que els seus camps
siguin font de contaminació de la plaga cap a la xarxa de drenatge. També s’estableix l’obligatorietat de dur a
terme un manteniment adequat de les mesures de manera que se'n garanteixi la funcionalitat.”

Disposició final
Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 25 de juny de 2015
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