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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
RESOLUCIÓ ARP/1575/2019, de 3 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a les activitats de
demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020) corresponents a 2019 (ref. BDNS 460516).
D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre,
relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament
rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la
Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2014, i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió
d'Execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'Execució C (2015) 9760
final, de 18 de desembre de 2015, per la Decisió d'Execució C (2016) 5998 final de 16 de setembre de 2016 i
per la Decisió d'Execució C (2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017 per la Decisió d'Execució C(2018) 2520
final de 20 d'abril de 2018 i per la Decisió d'Execució C(2018) 7765 final de 19 de novembre de 2018, preveu
dins la mesura 01 “Accions de transferència de coneixements i informació”, operació 01.02.01 de Transferència
Tecnològica, els ajuts destinats a les activitats de demostració i a les accions d'informació.
El Reglament Delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març, completa el Reglament (UE) núm.
1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre i introdueix disposicions transitòries, i el
Reglament d'Execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol, estableix disposicions d'aplicació del
Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
Per al període 2014-2020, la innovació constitueix una prioritat transversal per als objectius de la Unió
Europea, que ha d'aplicar-se de manera horitzontal en relació amb altres prioritats de desenvolupament rural.
La innovació és fonamental per promoure un sector eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats,
productiu i amb baix nivell d'emissions, que garanteixi un desenvolupament sostenible de les zones rurals, així
com l'augment de la competitivitat i la diversificació del sector. En línia amb aquesta prioritat, un dels objectius
o reptes del Pla de desenvolupament rural de Catalunya és estimular la innovació i la transferència de
coneixements en el sector agroalimentari.
En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya va definir com una de les seves prioritats l'impuls i
la coordinació de l'R+D i la innovació i transferència tecnològica del sector agroalimentari i rural de Catalunya.
Aquest compromís es va formalitzar amb l'aprovació del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència
Agroalimentària de Catalunya 2013-2020 per mitjà de l'Acord de Govern GOV/85/2013, de 18 de juny (DOGC
núm. 6401, 20.06.2013). Un dels mandats del Pla fou la creació del Consell Català de la Innovació
Agroalimentària com a òrgan i espai de participació amb el sector i tots els agents implicats per desenvolupar
el Pla estratègic, adaptar-lo a la realitat i a les necessitats més prioritàries del sector en matèria de recerca i
innovació, i per facilitar, alhora, la transferència de tot el coneixement que se'n dedueixi al conjunt del sector
per fer-lo més competitiu. Així mateix, el Consell té el mandat, entre d'altres, de vetllar pel bon funcionament
de la Xarxa d'innovació agroalimentària i rural de Catalunya, un instrument creat per la difusió dels resultats de
les iniciatives i projectes innovadors de l'àmbit agroalimentari amb el propòsit d'afavorir el treball col·laboratiu
entre empreses i agents de la recerca de Catalunya. El Consell Català de la Innovació Agroalimentària i la
Xarxa d'innovació agroalimentària i rural de Catalunya van ser creats pel Decret 109/2014, de 22 de juliol, del
sistema de formació, transferència tecnològica i innovació del sector agroalimentari Catalunya (DOGC núm.
6671, de 24.07.2014).
Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 2 de desenvolupament rural de la Unió Europea de millorar la
viabilitat de les explotacions i la competitivitat de tots els tipus d'agricultura i promoure tècniques innovadores i
la gestió sostenible dels boscos, i a la prioritat 4 de restablir, conservar i millorar els ecosistemes relacionats
amb l'agricultura i la silvicultura. Així mateix, dona resposta als focus àrea 1A, 1C, de la prioritat 1, i als focus
5A, 5C de la prioritat 5 establerts en el Reglament (UE) núm. 1305/2013. Sobre la prioritat 5 també s'han
identificat efectes complementaris sobre els focus 5B, 5D i 5E. Aquests ajuts també responen als objectius
transversals d'innovació, medi ambient i canvi climàtic.
D'altra banda, el Reglament (UE) núm.1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre,
estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en
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l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural.
Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el
Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre finançament,
gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) 352/78, (CE)
165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 i (CE) 485/2008 del Consell.
A aquest ajuts, els és d'aplicació el Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió Europea, de 25 de juny,
pel qual es declaren determinats ajuts en el sector agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el
mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. D'acord
amb l'article 9 del Reglament esmentat, i en el Marc Nacional de Desenvolupament Rural, les bases reguladores
de la present convocatòria han estat comunicades a la Comissió Europea en data 11 d'abril de 2015 i li ha
estat assignat el número d'ajut SA 43478 (2015/XA).
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 3.13.1, a l'article 3.13.2 i a
l'article 3.13.8 l'exercici de la competència en matèria de polítiques d'agricultura, ramaderia i alimentació 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 en el seu article 43.1, disposa, entre altres, com a funcions de la Direcció General d'Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries fomentar la R+D+I en el sector alimentari i el medi natural i coordinar la
divulgació i la difusió dels resultats i avenços.
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agrari, agroalimentari i forestal mitjançant
la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb els articles 92 i 93 del text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 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. Convocar els ajuts destinats a la realització d'activitats de demostració en els àmbits estratègics que es
relacionen a continuació dirigides al sector agrícola, ramader, forestal i agroalimentari, d'acord amb les bases
reguladores aprovades en l'Ordre ARP/20/2017, de 6 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores
d'aquests ajuts (DOGC núm. 7309 de 15 de febrer de 2017), modificada per l'Ordre ARP/58/2018, de 4 de juny
(DOGC núm. 7638 de 8 de juny de 2018):
a) Gestió sostenible, economia circular i adaptació al canvi climàtic del sector agroalimentari i forestal.
b) Gestió eficient de l'aigua, l'energia, les dejeccions ramaderes i la fertilització orgànica.
c) Innovació agroalimentària.
d) Qualitat, seguretat i nous canals de comercialització a la cadena alimentària.
e) Sanitat vegetal.
f) Sanitat animal i benestar animal.

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 31 d'octubre de 2019, inclòs.
Aquests ajuts es tramiten telemàticament d'acord amb l'article 2 de l'Ordre ARP/20/2017. En el supòsit
d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu, i sempre que sigui tècnicament
possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta
circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i
informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. No obstant això,
quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es
tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no
planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del
tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.
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3. Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total d'1.500.000,00 euros tenen caràcter de cofinançats
pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el que preveu el Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. L'aportació financera del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), amb naturalesa de crèdit plurianual, és de 855.000,00 euros, que
representen el 57% del finançament, i va a càrrec de la partida pressupostària AG06D/482000100/5741/0000
dels pressupostos del DARP distribuïts de la manera següent: 427.500,00 euros corresponen a l'anualitat 2021
i 427.500,00 euros a l'anualitat 2022 La resta de finançament, 645.000,00 euros, va a càrrec del fons FEADER,
que representa el 43% del finançament d'aquests ajuts.
La concessió dels ajuts resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de les
anualitats corresponents.
D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre,
aquests ajuts es sotmeten al Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió Europea, de 25 de juny, pel qual
es declaren determinats ajuts en el sector agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat
interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

4. Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte d'aquests ajuts i justificar-les en el
termini següent:
a) Com a màxim el dia 30 de setembre de 2021, es justificarà el 50% de l'activitat.
b) Com a màxim el dia 30 de setembre de 2022, es justificarà la part restant de l'activitat.

5. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei d'Innovació Agroalimentària.

6. 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 de Transferència i Innovació
Agroalimentària, per la persona titular de la Sub-direcció General d'Agricultura i per la persona titular de la
Sub-direcció General de Ramaderia.

7. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la pels mitjans establerts en l'apartat 11.2 de les bases
reguladores a la persona sol·licitant és de sis 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 dels beneficiaris 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 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'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 la persona titular del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què
s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.
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10. Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a
persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://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, de seguiment i avaluació,
d'acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A tal efecte, els assisteixen els drets
continguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 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 de caràcter personal i garanties dels drets digitals.
La referència en l'apartat 22.2 de les bases reguladores a la Llei orgànica 15/1999 s'ha d'entendre referida al
marc normatiu esmentat en el paràgraf precedent.

12. Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que
estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el
funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de
19.10.2006).

13. Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en
relació amb projectes o operacions finançats amb els ajuts regulats en aquestes bases reguladores podrà posar
els esmentats fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat per mitjanes electrònics a través del canal habilitat en l'adreça web
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas /denan.aspx, i en els termes que estableix la
Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, que es pot consultar a l'adreça web:
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-042017Canaldenuncias.pdf

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenció administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva
publicació al DOGC i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

Barcelona, 3 de juny de 2019

Teresa Jordà i Roura
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

(19.162.077)
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