
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/2639/2018, de 9 de novembre, per la qual s'incrementa la dotació pressupostària i es
modifica la seva distribució, dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents a 2017
convocats mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601).

L'Ordre ARP/42/2017, de 22 de març, va aprovar les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global
d'explotació (DOGC núm. 7339, de 29.3.2017). Aquests ajuts són cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) i per al 2017 van ser convocats mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de
29 de març, (DOGC núm. 7343, de 4.5.2017).

L'apartat 3.1 de l'esmentada Resolució ARP/700/2017 preveu que la dotació pressupostària es pugui ampliar en
funció de les disponibilitats pressupostàries i la participació de fons procedents dels pressupostos del Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el cofinançament.

La Resolució ARP/1559/2018, de 21 de juny, va modificar la distribució pressupostària de determinades línies
d'ajuts associats al contracte global d'explotació de la convocatòria 2017 efectuada mitjançant la Resolució
ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601).

La Resolució ARP/2097/2018, de 17 d'agost, per la qual s'incrementa la dotació pressupostària dels ajuts
associats al contracte global d'explotació corresponents a 2017 convocats mitjançant la Resolució
ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601), va incorporar a la dotació pressupostària inicial la
participació financera estatal.

En Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural de 10 de juliol de 2018 es va acordar la
participació financera estatal en aquests ajuts per a 2018, per la qual cosa és necessari reflectir aquest
increment en la corresponent convocatòria dels ajuts associats al contracte global d'explotació.

Així mateix, amb la finalitat de millorar l'eficiència dels fons disponibles i d'optimitzar els recursos destinats a
les mesures del contracte global d'explotació, es considera necessari modificar l'aportació de la Generalitat de
Catalunya per a la convocatòria 2017 per tal d'incrementar i redistribuir l'import màxim dels ajuts a la
sostenibilitat per l'anualitat 2018.

En conseqüència, 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. Incrementar en 9.379.097,65 euros la dotació pressupostària dels ajuts associats al contracte global
d'explotació convocats per a 2017 mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març, que tenia una dotació
de 71.157.158,98 euros, resultant una dotació pressupostària de 80.536.256,63 euros. Aquest increment es
desglossa en 1.043.613,61 euros procedents de la partida D/770000910/6141/0072 dels pressupostos del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 2018, en 4.033.011,99 euros procedents del
FEADER a càrrec de les partides D/770000900/6140/0000 i D/770000920/6141/0062 FAGFEADER i en
4.302.472,05 procedent de fons territorialitzats acordats en Conferència Sectorial d'Agricultura i
Desenvolupament Rural, a càrrec de la partida D/770000910/6141/0072 dels pressupostos del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 2018.

L'aportació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació es destinarà d'acord amb la següent distribució
d'imports i mesures:

a) Per a l'annex 5 relatiu a l'ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions
específiques: 3.216.160,71 euros.
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b) Per a l'annex 7 relatiu a l'ajut a l'agricultura ecològica: 3.690.000,00 euros

c) Per a l'annex 8 relatiu a l'ajut a la ramaderia ecològica: 1.391.691,96 euros

 

2. Modificar el desglossament de la quantia màxima dels apartats 3.2. e), f), g), h), i i) de la Resolució
ARP/700/2017, de 29 de març, d'acord amb l'increment efectuat en l'apartat 1 precedent, que s'estableix de la
manera següent:

“e) Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, fins a un import màxim
de 3.099.000,00 euros de l'anualitat 2018.

f) Pràctiques agroambientals, fins a un import màxim de 10.752.292,75 euros de l'anualitat 2018 i 303.214,00
euros de l'anualitat 2019, els quals es distribuiran de la manera següent:

i. Gestió sostenible de zones humides, fins a un import màxim de 3.324.500,00 euros de l'anualitat 2018.

ii. Gestió i recuperació de prats de dall, fins a un import màxim de 425.200,00 euros de l'anualitat 2018.

iii. Millora dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000, fins a un import màxim de 360.500,00 euros de
l'anualitat 2018.

iv. Apicultura per a la millora de la biodiversitat, fins a un import màxim de 418.500,00 euros de l'anualitat
2018.

v. Sistemes alternatius a la lluita química, fins a un import màxim de 2.184.282,25 euros de l'anualitat 2018 i
303.214,00 euros de l'anualitat 2019.

vi. Producció integrada, fins a un import màxim de 2.710.300,00 euros de l'anualitat 2018.

vii. Conservació de races autòctones, fins a un import màxim d'1.104.500,00 euros de l'anualitat 2018.

viii. Gestió de fertilització, fins a un import màxim de 146.050,00 euros de l'anualitat 2018.

ix. Biodiversitat cultivada, fins a un import màxim de 78.460,50 euros de l'anualitat 2018.

g) Agricultura ecològica, fins a un import màxim de 90.000,00 euros de l'anualitat 2018.

h) Ramaderia ecològica, fins a un import màxim d'1.547.000,00 euros de l'anualitat 2018.

i) Ajuts altres PDR, fins a un import màxim de 459.520,86 euros de l'anualitat 2018.

 

Barcelona, 9 de novembre de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

(18.313.077)
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