
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/1792/2021, de 4 de juny, per la qual s'obre una nova convocatòria l'any 2021 dels ajuts a
productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de
determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS
567272).

A l'inici de la pandèmia de la COVID-19, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en resposta a la declaració
de pandèmia internacional feta per l'OMS, va establir, entre altres mesures, la limitació de la llibertat de
circulació de persones i mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals,
establiments i activitats recreatius, i activitats d'hoteleria i restauració. Això ha comportat una important
davallada en la facturació de molts productors agrícoles i ramaders, que han deixat de vendre els seus
productes a través dels canals habituals de comercialització, principalment els lligats a la restauració, el
turisme i els menjadors col·lectius.

D'altra banda, la conseqüent crisi econòmica ha derivat també en una crisi social que els sectors més dèbils de
la societat, en especial els col·lectius en perill d'exclusió social, estan patint per la manca de recursos
econòmics. Arran de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la Fundació Banc dels Aliments ha detectat
una creixent demanda d'aliments per part de les entitats socials.

Davant aquesta situació, es volen prendre mesures per poder garantir que els productors agraris de productes
peribles disposin de prou liquiditat i puguin preservar la continuïtat de l'activitat econòmica durant i després de
l'estat d'alarma declarat arran de la crisi sanitària de la COVID-19.

L'Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol, va aprovar les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per
compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de
comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. Es regulen d'acord amb la Decisió de
la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 d'abril de 2020, ampliada per les decisions SA.57019 (2020/N),
de 24 d'abril de 2020, SA.56803 (2020/N), de 24 de març de 2020, i SA.58096 (2020/N), de 5 d'agost de
2020, que aproven el Marc temporal nacional, i per la Decisió SA.59723 (2021/N), de 19 de febrer de 2021,
que prorroga l'aplicació dels ajuts fins al 31 de desembre de 2021, i la Decisió SA.61875 (2021/N), de 23 de
març de 2021.

Concretament, aquest règim d'ajuts se subjecta a la secció 2.7.1 del Marc temporal nacional que permet donar
ajuts en forma de subvenció, bestreta reemborsable, avantatge fiscal, garanties, préstecs i participacions de
capital sempre que el valor nominal de totes les mesures, sumades, no excedeixi la quantitat de 100.000 euros
per productor agrícola primari. Aquests ajuts s'han d'interpretar d'acord amb la secció 3.1 de la Comunicació
de la Comissió Europea de 3 d'abril de 2020, de modificació del Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut
estatal destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 i les seves
modificacions posteriors.

Aquestes bases reguladores han estat modificades mitjançant l'Ordre ACC/116/2021, de 26 de maig, per la
qual es modifica l'Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a
productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats
canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, a fi d'ampliar el termini de
lliurament dels productes a les delegacions de la Fundació Banc dels Aliments fins al 30 de setembre de 2021.

L'aplicació d'aquesta modificació comporta la necessitat d'obrir nous períodes de presentació de sol·licituds
d'ajut als productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de
determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

El Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'article 3.9.14 estableix que correspon al
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l'exercici de les atribucions pròpies de
l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de la indústria agroalimentària i les polítiques d'alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
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Alimentació, en l'article 43.1, disposa, entre altres, com a funcions de la Direcció General d'Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries, la promoció i el foment de la producció agrícola i de la indústria
agroalimentària.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector de la producció de productes
agroalimentaris frescos mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, 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 d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les
atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

1. Obrir nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la
manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de
la COVID-19 d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol (DOGC
núm. 8170, de 6.7.2020), modificada per l'Ordre ARP/163/2020, de 23 de setembre (DOGC núm. 8236, de
29.9.2020), per l'Ordre ARP/177/2020, de 16 d'octubre (DOGC núm. 8251, de 21.10.2020), per l'Ordre
ARP/225/2020, de 21 de desembre (DOGC núm. 8303, de 24.12.2020) i per l'Ordre ACC/116/2021, de 26 de
maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores
dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de
determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. (DOGC núm.
8421, de 31.05.2021).

2. El període de presentació de sol·licituds comença el 20 de setembre de 2021 i finalitza el 4 d'octubre de
2021 per a lliuraments realitzats entre el 20 de maig de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

3. Dotació pressupostària

3.1 Els ajuts que preveu aquesta convocatòria són a càrrec de la partida pressupostària
AG06/D/482000190/6131/0000 dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural per a l'any 2021 i per un import de 229.545,38 €.

3.2 L'import de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria es podrà incrementar i la seva aplicació es
condiciona a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment anterior a la resolució de concessió.

4. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és la Sub-direcció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària.

5. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General
d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

A aquests efectes, es nomena una Comissió de Valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les
sol·licituds d'ajuts, formada per la persona titular de la sub-direcció general amb competència en ramaderia,
per la persona titular de la sub-direcció general amb competència en agricultura i per la persona titular de la
sub-direcció general amb competència en indústries i qualitat agroalimentària.

6. El termini màxim per emetre la resolució de concessió i notificar-la a la persona sol·licitant i per a la
certificació de l'ajut serà fins al 15 de desembre de 2021. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud
es considera desestimada per silenci administratiu.

7. 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
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de la subvenció i el compte justificatiu de les despeses elegibles presentades per la persona beneficiària.

8. Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la persona
titular del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 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 la persona titular del Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural 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.

9. 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.

10. 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 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'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d'un mes.

Barcelona, 4 de juny de 2021

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

(21.159.026)
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