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RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2020, de la Direcció 
General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es 
publica l’ampliació de crèdit disponible per a la concessió 
de subvencions convocades per la Resolució de 6 d’abril 
de 2020, del director general d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, per la qual s’estableix la convocatòria per al Pla 
2020 de les ajudes destinades a la subscripció d’assegu-
rances agràries del Pla nacional d’assegurances agràries 
combinades, i per la qual es desenvolupen diversos aspec-
tes relacionats amb l’aplicació de l’ordre de bases per a 
la concessió de les ajudes a la subscripció d’assegurances 
agràries per al Pla 2020. [2020/10788]

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2020, de la Dirección 
General de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 
publica la ampliación de crédito disponible para la con-
cesión de subvenciones convocadas por la Resolución de 
6 de abril de 2020, del director general de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, por la que se establece la convoca-
toria para el Plan 2020 de las ayudas destinadas a la sus-
cripción de seguros agrarios del Plan nacional de seguros 
agrarios combinados, y por la que se desarrollan diversos 
aspectos relacionados con la aplicación de la orden de 
bases para la concesión de las ayudas a la suscripción de 
seguros agrarios para el Plan 2020. [2020/10788]

La Orden 14/2015, de 23 de marzo, de la Conselleria de Presiden-
cia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, regula las subvencio-
nes de la Generalitat Valenciana a la suscripción de seguros agrarios 
del Plan nacional de seguros agrarios combinados (DOGV núm. 7503, 
13.04.2015).

La disposición adicional primera de la citada Orden 14/2015 dis-
pone que por resolución del director general de Producción Agraria y 
Ganadería de la conselleria competente en agricultura se fijará para cada 
ejercicio la oportuna convocatoria con expresión de la línea presupues-
taria y el importe global máximo de las ayudas reguladas en la presente 
orden.

Por Resolución de 6 de abril de 2020, del director general de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, se establece la convocatoria para el Plan 
2020 de las ayudas destinadas a la suscripción de seguros agrarios del 
Plan nacional de seguros agrarios combinados, y se desarrollan diversos 
aspectos relacionados con la aplicación de la orden de bases para la 
concesión de las ayudas a la suscripción de seguros agrarios para el Plan 
2020 (DOGV núm. 8790, 16.04.2020).

El importe global máximo fijado para la resolución de expedientes 
de la convocatoria del ejercicio 2020 es de 24.500.000 euros. No obs-
tante, de acuerdo con el resuelvo octavo de la citada Resolución de 6 de 
abril de 2020, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
los importes antes mencionados tienen el carácter de ampliables.

El Acuerdo de 4 de diciembre de 2020, del Consell, autoriza un 
incremento de crédito en la aplicación presupuestaria 12.02.01.714.20.4 
por importe de 2.636.837,00 euros.

En consecuencia con lo anterior, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 22, apartado k, de la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, resuelvo:

Aprobar la ampliación en 2.636.837,00 euros del crédito disponible 
para la convocatoria de las ayudas destinadas a la suscripción de segu-
ros agrarios, aprobada para el Plan 2020 mediante Resolución de 6 de 
abril de 2020, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
con cargo a la siguiente partida presupuestaria, y darle publicidad:

Aplicación presupuestaria: 12.02.01.0000.
Programa 714.20, Ordenación y mejora de la producción agraria.
Capítulo 4.
Línea S3092, Apoyo a la suscripción de seguros agrarios.
Importe global máximo: 27.736.837 euros.

València, 7 de diciembre de 2020.– El director general de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca (p. d. O 14/2015, de 23 de marzo; DOGV 
13.04.2015, 7503): Rogelio Llanes Ribas.

L’Ordre 14/2015, de 23 de març, de la Conselleria de Presidència 
i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, regula les subvencions de 
la Generalitat Valenciana a la subscripció d’assegurances agràries del 
Pla nacional d’assegurances agràries combinades (DOGV núm. 7503, 
13.04.2015).

La disposició addicional primera de l’Ordre 14/2015 disposa que 
per mitjà d’una resolució del director general de Producció Agrària i 
Ramaderia, de la conselleria competent en agricultura, es fixarà per a 
cada exercici l’oportuna convocatòria amb expressió de la línia pressu-
postària i l’import global màxim de les ajudes regulades en la present 
ordre.

Per la Resolució de 6 d’abril de 2020, del director general d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, s’estableix la convocatòria per al Pla 2020 
de les ajudes destinades a la subscripció d’assegurances agràries del 
Pla nacional d’assegurances agràries combinades, i es desenvolupen 
diversos aspectes relacionats amb l’aplicació de l’ordre de bases per a 
la concessió de les ajudes a la subscripció d’assegurances agràries per 
al Pla 2020 (DOGV núm. 8790, 16.04.2020).

L’import global màxim fixat per a la resolució d’expedients de la 
convocatòria de l’exercici 2020 és de 24.500.000 euros. No obstant 
això, d’acord amb el resolc huité de la Resolució de 6 d’abril de 2020, 
del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, els imports 
esmentats abans tenen el caràcter d’ampliables.

L’Acord de 4 de desembre de 2020, del Consell, autoritza un incre-
ment de crèdit en l’aplicació pressupostària 12.02.01.714.20.4 per 
import de 2.636.837,00 euros.

En conseqüència amb l’anterior, de conformitat amb el que s’esta-
bleix en l’article 22, apartat k, de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de 
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020, resolc:

Aprovar l’ampliació en 2.636.837,00 euros del crèdit disponible 
per a la convocatòria de les ajudes destinades a la subscripció d’assegu-
rances agràries, aprovada per al Pla 2020 mitjançant la Resolució de 6 
d’abril de 2020, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
amb càrrec a la següent partida pressupostària, i donar-hi publicitat:

Aplicació pressupostària: 12.02.01.0000.
Programa 714.20, Ordenació i millora de la producció agrària.
Capítol 4.
Línia S3092, Suport a la subscripció d’assegurances agràries.
Import global màxim: 27.736.837 euros.

València, 7 de desembre de 2020.– El director general d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca (p. d. O 14/2015, de 23 de març; DOGV 
13.04.2015, 7503): Rogelio Llanes Ribas.
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