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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
RESOLUCIÓ ARP/1601/2019, de 6 de juny, per la qual s'aprova el Pla d'aplicació aèria per al control de
l'eruga peluda del suro ( Lymantria dispar L.) per a la campanya 2019.
L'Ordre ARP/106/2019, de 20 de maig, va declarar l'existència de la plaga de l'eruga peluda del suro
(Lymantria dispar L.) i va qualificar d'utilitat pública el tractament aeri per al seu control.
L'article 2 estableix que el Pla d'aplicació aèria ha de ser aprovat per mitjà d'una Resolució de la persona titular
de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.
L'article 28 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per
aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, indica que, en el cas dels tractaments aeris promoguts
per l'Administració, l'òrgan competent ha d'aprovar un pla d'aplicació.
Atès que els nivells d'infestació de la plaga detectats durant l'any 2019 suposen un risc sanitari greu sobre les
masses forestals afectades.
Vist l'informe favorable del Servei de Sanitat Vegetal i en exercici de les competències que m'han estat
atribuïdes,

Resolc:

1. Aprovar el Pla d'aplicació aèria per al control de l'eruga peluda del suro per a la campanya 2019, que
s'adjunta com a annex.

2. Disposar la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l'annex, que
es pot consultar al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(http://agricultura.gencat.cat).

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant la
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de rebre
la notificació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 76 de la Llei 6/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 6 de juny de 2019

Elisenda Guillaumes Cullell
Directora general d'Agricultura i Ramaderia
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