
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/2013/2020, de 4 d'agost, per la qual es convoquen els ajuts destinats a cobrir les
necessitats de liquiditat de les explotacions agràries del sector de la flor i la planta ornamental, del sector
cunícola i de l'avicultura de producció de carn, les empreses integradores d'explotacions d'avicultura de
carn i les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l'ensinistrament i la
pràctica eqüestres afectades per la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS 518912).

En data 30 de juliol de 2020, es va publicar al DOGC l'Ordre ARP/130/2020, de 27 de juliol, per la qual
s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions
agràries del sector de la flor i la planta ornamental, del sector cunícola i de l'avicultura de producció de carn,
les empreses integradores d'explotacions d'avicultura de carn i les explotacions del sector equí classificades
com a explotacions especials per a l'ensinistrament i la pràctica eqüestres, afectades per la crisi sanitària de la
COVID-19.

Aquests ajuts tenen per objecte cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries que han tingut
afectacions en la seva activitat per les restriccions de mobilitat imposades per la lluita contra la COVID19, o
que han vist reduïda de manera dràstica la demanda de la seva producció, i garantir la seva viabilitat
econòmica.

El règim d'aquests ajuts és la Decisió de la Comissió Europea SA 56851 - Marc temporal nacional relatiu a les
mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables,
avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinats a donar suport
a l'economia en el context de l'actual brot de COVID19. Aquest Marc temporal, el va aprovar la Comissió
Europea el 2 d'abril de 2020.

La mesura notificada es basa en l'article 107, apartat 3, punt b), del Tractat sobre l'acord de funcionament de
la Unió Europea, tal com s'interpreta a la secció 2 del document Marc temporal.

Els ajuts regulats en aquest règim es poden concedir a empreses i autònoms que no estiguin en crisi i/o a
empreses i autònoms que no estaven en crisi d'acord amb l'article 2, punt 18, del Reglament (UE) 651/2014 de
la Comissió (Reglament general d'exempció per categories) a 31 de desembre de 2019, però que sí que ho
estaven o començaven a estar-ho amb posterioritat a aquesta data a conseqüència del brot de COVID19.

Els sectors més afectats per aquesta crisi han estat el sector de la flor i la planta ornamental, el sector cunícola
i de l'avicultura orientats a la producció de carn, les empreses integradores d'explotacions d'avicultura de carn i
les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l'ensinistrament i la pràctica
eqüestres. Es considera necessari establir un ajut per aportar-los liquiditat ja que han tingut afectacions greus
en la seva activitat per les restriccions de mobilitat imposades per la lluita contra la COVID19, o han vist
reduïda de manera dràstica la demanda de la seva producció. L'objectiu és que aquesta liquiditat els permeti
que puguin continuar la seva activitat.

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 persones titulars d'explotacions agràries del
sector de la flor i la planta ornamental, el sector cunícola i de l'avicultura orientats a la producció de carn, les
empreses integradores d'explotacions d'avicultura de carn i les explotacions del sector equí classificades com a
explotacions especials per a l'ensinistrament i la pràctica eqüestres afectades per la manca de liquiditat a
conseqüència de la crisi sanitària de la COVID19, d'acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002,
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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 persones titulars d'explotacions agràries del sector de la flor i la planta
ornamental, el sector cunícola i de l'avicultura orientats a la producció de carn, les empreses integradores
d'explotacions d'avicultura de carn i les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials
per a l'ensinistrament i la pràctica eqüestres afectades per la manca de liquiditat a conseqüència de la crisi
sanitària de la COVID19, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/130/2020, de 27 de
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de
les explotacions agràries del sector de la flor i la planta ornamental, del sector cunícola i de l'avicultura de
producció de carn, les empreses integradores d'explotacions d'avicultura de carn i les explotacions del sector
equí classificades com a explotacions especials per a l'ensinistrament i la pràctica eqüestres, afectades per la
crisi sanitària de la COVID-19.(DOGC núm. 8189, de 30.07.2020).

 

2. El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 9 de setembre de 2020, inclòs. Les sol·licituds fora
de termini no s'admetran a tràmit.

 

3. El termini de presentació de sol·licituds de préstecs davant l'Institut Català de Finances (ICF) finalitza el 9 de
setembre de 2020.

 

4. Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total d'1.522.500 euros, són a càrrec de la partida
pressupostària 470000100/6120/0002 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació per a l'any 2020 i es distribueixen de la manera següent per línia d'ajut:

- 1.312.500 euros per a la línia d'ajuts per al sector de la flor i la planta ornamental descrita a l'apartat 5.2 a)
de les bases reguladores.

- 120.000 euros per a la línia d'ajuts per als sectors cunícola i de l'avicultura orientats a la producció de carn i
les empreses integradores d'avicultura de carn descrita a l'apartat 5.2 b) de les bases reguladores.

- 90.000 euros per a la línia d'ajuts per a les explotacions especials per a l'ensinistrament i la pràctica
eqüestres descrita a l'apartat 5.2 c) de les bases reguladores.

La Direcció General de Desenvolupament Rural podrà modificar aquest desglossament segons les disponibilitats
pressupostàries finals i les necessitats de cada línia d'ajut.

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. Els òrgans instructors, els competents per resoldre i la composició de la Comissió de Valoració són els
establerts en els apartats 11.3 i 11.4 de les bases reguladores.

 

6. Les persones beneficiàries que s'acullin a l'ajut han d'haver formalitzat el préstec com a màxim el 9
d'octubre de 2020.

 

7. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a la persona sol·licitant finalitza el 31 de desembre de
2020. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera 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.

 

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.

 

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 el 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 d'agost de 2020

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

(20.218.042)
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