
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/1268/2020, de 4 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions
agràries afectades pels aiguats d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020 (ref. BDNS
509217).

En data 4 de juny de 2020, es va publicar al DOGC l'Ordre ARP/70/2020, de 29 de maig, per la qual s'aproven
les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d'octubre de 2019
o pel temporal Glòria de gener de 2020.

Aquests ajuts tenen per objecte la restitució del potencial productiu de les explotacions agràries afectades pels
aiguats dels dies 22 i 23 d'octubre de 2019 i pel temporal Glòria dels dies 20 al 23 de gener de 2020, que va
produir aiguats, episodis de vent, desbordaments de rius i invasió d'aigua salada en terrenys costaners.

El règim d'aquests ajuts és, per a la modalitat de despeses de realització d'actuacions per a la restitució del
potencial productiu, el que estableix l'article 25 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny,
pel qual es declaren determinades categories d'ajut als sectors agrícola i forestal i a zones rurals compatibles
amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea
(DOUE L-193, d'1.7.2014); i, per a la modalitat de compensació de les càrregues financeres per operacions de
finançament, el Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre l'aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrícola (DOUE L- 352,
de 24.12.2013), modificat pel Reglament (UE) 2019/316. D'acord amb l'article 9 del Reglament esmentat, les
bases reguladores d'aquesta convocatòria van ser comunicades a la Comissió Europea i els van assignar el
número d'ajut SA. 57517 (2020/XA).

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, estableix en la seva disposició addicional tercera la suspensió dels terminis
administratius. L'apartat 4 de la disposició addicional esmentada habilita l'Administració per acordar
motivadament la continuació d'aquells procediments administratius que siguin indispensables per a la protecció
de l'interès general.

En el cas que ens ocupa, es considera que el restabliment de les explotacions agràries és una actuació que
s'identifica amb el bé comú de tota la societat i, per tant, és d'interès general. Per tot això, a fi de garantir la
continuïtat de les explotacions afectades, cal que es dugui a terme la reparació urgent de les explotacions, cosa
que en justifica la declaració d'interès general.

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 3.13.2 l'exercici de la
competència en matèria de polítiques d'agricultura 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 fomentar el
desenvolupament i la millora integrals de les àrees rurals i de les explotacions agrícoles i planificar les mesures
en matèria d'assegurances agràries.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les explotacions agràries afectades pels aiguats
d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020 per a la restitució del seu potencial productiu,
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 destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d'octubre de 2019 o pel
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temporal Glòria de gener de 2020, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/70/2020, de
29 de maig (DOGC núm. 8147, de 4.6.2020).

 

2. Disposar la continuació d'aquest procediment per raons d'interès general, per la qual cosa no se suspenen
els terminis establerts en les bases reguladores corresponents i en aquesta convocatòria.

 

3. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les sol·licituds presentades fora de termini no
s'admetran a tràmit.

El termini de presentació de sol·licituds de préstecs davant l'Institut Català de Finances (ICF) és d'un mes a
partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC).

 

4. Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 4.100.000 euros, són a càrrec de les partides
pressupostàries següents del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l'any 2020:

- D/470000100/6120/0002: 3.000.000 d'euros per als ajuts de la modalitat establerta a l'apartat 5.1 a) de les
bases reguladores.

- D/770000100/6120/0002: 1.100.000 euros per als ajuts de la modalitat establerta a l'apartat 5.1 b) de les
bases reguladores.

En el supòsit que el DARP pugui disposar de recursos econòmics addicionals, la dotació pressupostària de la
convocatòria es podrà ampliar. L'aplicació d'aquest increment es condiciona a l'efectiva disponibilitat del crèdit
en el moment anterior a la resolució de concessió.

 

5. L'òrgan instructor, el competent per resoldre i la composició de la Comissió de Valoració són els establerts
en els apartats 11.3 de les bases reguladores.

 

6. Les persones beneficiàries que s'acullin a la modalitat descrita a l'apartat 5.1 b) de les bases reguladores
han d'haver formalitzat el préstec com a màxim el 30 de setembre de 2020.

 

7. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar des de la data en què
finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es
considera desestimada per silenci administratiu.

 

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.

 

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 a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució,
sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què s'exhaureixi
el termini per resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.
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10. Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat i al web
http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

 

11. 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 tal efecte, els assisteixen els drets
continguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció
de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

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, 4 de juny de 2020

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

(20.160.052)
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