
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/2618/2018, de 29 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla
d'assegurances agràries 2018 no cobertes per la Resolució ARP/1610/2018, de 2 de juliol, i els ajuts a les
assegurances d'hivernacles corresponents a la campanya 2018-2019 (ref. BDNS 422438).

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) té com a objectiu, entre d'altres, l'impuls
i el foment de les assegurances agràries per salvaguardar les produccions agrícoles i ramaderes.

Per aquest motiu, es duen a terme, regularment, diferents activitats de foment a fi de fer extensives aquestes
assegurances a tot el sector de la producció agrària, entre les quals destaquen les convocatòries d'ajuts
consistents en una subvenció directa sobre el cost de contractació de l'assegurança agrària de què es tracti.

Els resultats obtinguts per aquestes convocatòries d'ajuts aconsellen continuar amb la subvenció de les
assegurances agràries.

El 12 de juliol d'enguany, es va publicar la Resolució ARP/1610/2018, de 2 de juliol, per la qual es convocaven
els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2018 d'acord amb les bases reguladores aprovades
mitjançant l'Ordre ARP/94/2018, de 21 de juny.

Així mateix, amb aquesta disposició es convoquen els ajuts corresponents a les pòlisses corresponents al Pla
d'assegurances agràries 2018 que no s'han pogut acollir a la convocatòria establerta a la Resolució
ARP/1610/2018, de 2 de juliol, i els ajuts a la contractació d'assegurances per a les estructures, cobertures i
instal·lacions d'hivernacles contractats entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019.

Els ajuts a les assegurances agràries que estableix el Pla d'assegurances agràries combinades per a l'exercici
2018 tenen naturalesa d'ajut d'Estat, d'acord amb la Decisió de la Comissió de 9 d'abril de 2015 per la qual es
declara compatible amb el mercat comú aquest règim d'ajuts (SA.40313 (2014/N)) i la Decisió de la Comissió
de 28 d'agost de 2015 (SA. 42697 (2015/N)) que prorroga el règim fins al 31 de desembre de 2020.

Els ajuts a les pòlisses subscrites en la modalitat d'assegurances per a les estructures, cobertures i
instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l'assegurament de
la producció que protegeixen, se subjecten al règim de minimis que preveu el Reglament CE 1408/2013 de la
Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió
Europea als ajuts de minimis al sector agrícola.

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.5 l'exercici de la
competència en matèria de polítiques de desenvolupament del món rural al Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, disposa com a funcions de la Direcció General de Desenvolupament Rural planificar les mesures en
matèria d'assegurances agràries.

Consegüentment, valorada la conveniència de continuar fomentant l'ús de les assegurances agràries; d'acord
amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i en ús de
les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

-1 Convocar els ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries corresponents a:

a) Per a 2018, les línies relacionades a l'annex 2 de l'Ordre ARP/94/2018, de 21 de juny, que no s'hagin
beneficiat dels ajuts convocats a la Resolució ARP/1610/2018, de 2 de juliol, d'acord amb allò que estableix
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l'apartat 2 a) de les bases reguladores aprovades per l'Ordre ARP/94/2018.

Els ajuts a les assegurances agràries combinades recollides en el Pla d'assegurances agràries 2018 tenen
naturalesa d'ajuts d'Estat (règim notificat per l'Administració general de l'Estat i que la Comissió Europea va
declarar compatibles amb el mercat comú mitjançant la Decisió de 9 d'abril de 2015 SA.40313 (2014/N) i va
prorrogar-lo fins al 31 de desembre de 2020 mitjançant Decisió de 28 d'agost de 2015 SA.42697 (2015/N)).

b) Per a la campanya 2018-2019, la contractació d'assegurances per a les estructures, cobertures i
instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l'assegurament de
la producció que protegeixen, contractades entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019, inclosos,
d'acord amb allò que estableix el punt 2 b) de les bases reguladores aprovades per l'Ordre ARP/94/2018, de 21
de juny. Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a
l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector
agrícola.

 

-2 Aquests ajuts es tramitaran d'acord amb les bases reguladores contingudes a l'annex 1 de l'Ordre
ARP/94/2018, de 21 de juny (DOGC núm. 7654, de 2.7.2018).

 

-3 Els terminis per presentar la sol·licitud d'ajut, segons el tipus d'assegurança subscrita, són els següents:

3.1 Per a les assegurances corresponents a l'apartat 1 a), la formalització de l'assegurança corresponent tindrà
la consideració de sol·licitud d'ajut sempre que s'hagi realitzat correctament i dins el període de subscripció
establert.

3.2 Per a les assegurances corresponents a l'apartat 1 b), el termini serà el següent:

a) Un mes, comptat a partir de la data en què s'hagi subscrit i pagat la pòlissa.

b) Si la subscripció i el pagament de la prima de la pòlissa és anterior a la publicació d'aquesta convocatòria, el
termini d'un mes per presentar la documentació computa des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.3 Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

 

-4 Els ajuts establerts en aquesta Resolució tenen naturalesa de crèdit anticipat i són a càrrec de la partida
pressupostària AG02 D/770000700/6120 dels pressupostos del DARP per a l'any 2019, dotada amb un import
màxim de 7.900.000,00 euros, dels quals 7.860.000,00 euros es destinaran a la línia d'ajut de les
assegurances incloses al Pla d'assegurances agràries combinades a què es refereix l'apartat 1 a) d'aquesta
Resolució i 40.000,00 euros es destinaran a la línia d'ajut a les assegurances per a les estructures, cobertures i
instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l'assegurament de
la producció que protegeixen, a què es refereix l'apartat 1 b) d'aquesta Resolució.

La concessió dels ajuts convocats per aquesta Resolució resta condicionada a l'existència de crèdit suficient i
adequat als pressupostos per a l'any 2019.

 

-5 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària.

 

-6 L'òrgan competent per emetre la resolució corresponent és la persona titular de la Direcció General de
Desenvolupament Rural.

 

-7 El termini màxim per emetre la resolució de concessió i notificar-la serà de sis mesos, comptats a partir de
la data de recepció al DARP de la sol·licitud en el cas dels ajuts de l'apartat 1 a) d'aquesta Resolució, i a partir
de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds en el cas dels ajuts de l'apartat 1 b)
d'aquesta Resolució. En el cas de manca de resolució expressa i notificació en el termini establert, la sol·licitud
s'entendrà desestimada per silenci administratiu.
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-8 L'aprovació d'aquest acte implica l'autorització a les unitats administratives per a la comptabilització de la
disposició de crèdit a favor de les persones beneficiàries en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i
l'autorització per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que haurà
d'efectuar-se un cop la unitat administrativa competent hagi verificat el compliment de la finalitat de l'objecte
de la subvenció i el compte justificatiu de les despeses elegibles presentades per la persona beneficiària.

 

-9 Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament Rural, 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, comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens
perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en qualsevol moment des de la data en què s'exhaureixi el
termini establert a l'apartat anterior.

 

-10 Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics
establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC).

 

-11 Els ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries aplicades a les pòlisses subscrites en anys o
plans d'assegurances anteriors que estiguin pendents de tramitació es finançaran amb càrrec al pressupost de
l'exercici 2019, d'acord amb els grups i percentatges de subvenció aprovats en l'Ordre de bases reguladores
corresponent.

 

-12 Aquesta Resolució també s'aplicarà a les pòlisses del Pla el període de subscripció de les quals s'hagi iniciat
abans de la publicació d'aquesta disposició.

 

-13 Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la
Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control i de seguiment i avaluació,
d'acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A aquest efecte, els assisteixen els
drets continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 29 d'octubre de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

(18.311.046)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7744 - 9.11.20183/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-18311046-2018




