
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/1020/2020, de 6 de maig, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a
l'any 2019-2020 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments
i l'artesania alimentària a Catalunya (ref. BDNS 505003).

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) de 2014-2020, 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, preveu dues operacions: l'operació 1, destinada al foment de la
participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes que participen
per primera vegada en un d'aquests programes a partir de l'1 de gener de 2014; i l'operació 2, destinada al
foment de les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat però només per als productes
registrats a la Comissió Europea i els lligats a la producció.

El Programa de desenvolupament rural (PDR) de 2014-2020 no preveu ajuts per a les associacions d'artesans
alimentaris ni tampoc per als productes no lligats a la producció inclosos en un distintiu d'origen i qualitat o
encara no registrats definitivament a la UE. No obstant això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació vol fomentar la promoció i certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments
i l'artesania alimentària a Catalunya, per la qual cosa considera necessari convocar línies d'ajut que incloguin
aquestes actuacions i les sotmet al règim d'ajuts de minimis.

El règim d'aquests ajuts és el que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre,
relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis
(DOUE L-352, de 24.12.2013).

L'Ordre ARP/48/2020, de 27 d'abril (DOGC núm. 8123, de 29.4.2020), va aprovar les bases reguladores dels
ajuts de minimis destinats a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels
aliments i l'artesania alimentària a Catalunya.

Atès que s'ha pogut constatar que, per a aquests ajuts, un nombre considerable de possibles persones
beneficiàries disposen dels mitjans tecnològics necessaris per poder-ne realitzar la tramitació electrònica de la
sol·licitud, s'estableix la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud per mitjans electrònics, de
conformitat amb l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost.

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 3.13.8 l'exercici de la
competència en matèria de polítiques de la indústria agroalimentària i d'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 (DARP), estableix en l'article 43 que, entre altres, la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries planificarà i coordinarà les polítiques, els plans i els programes en matèria de
qualitat agroalimentària i planificarà actuacions d'ordenació, foment i promoció dels productes agroalimentaris
de qualitat i/o mencions de qualitat, fires, mercats i certàmens de productes agroalimentaris. L'article 48.1 f)
estableix que, entre altres, és funció de la Sub-direcció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentàries
planificar els ajuts a la transformació i comercialització de productes agroalimentaris i de productes
agroalimentaris de qualitat.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport als productes que segueixen un programa
comunitari i nacional de qualitat i al sector de l'artesania alimentària mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb
l'article 92 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:
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1. Convocar per a l'any 2019-2020 els ajuts següents d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre
ARP/48/2020, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la
promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària
a Catalunya (DOGC núm. 8123, de 29.4.2020):

1.1 La promoció dels distintius d'origen i qualitat DOP, IGP i ETG dels productes inscrits en el registre
comunitari no lligats directament a la producció i dels productes amb reconeixement provisional.

1.2 La certificació dels distintius d'origen i qualitat de les DOP, IGP i ETG, dels productes inscrits en el registre
comunitari i dels productes amb reconeixement provisional, excloses les vitivinícoles.

1.3 El control i la certificació dels distintius d'origen i qualitat de les DOP vitivinícoles.

1.4 El foment de l'artesania alimentària a Catalunya.

 

2. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del
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 COVID19, o les seves pròrrogues.

 

3. Els ajuts d'aquesta convocatòria seran a càrrec de la partida pressupostària AG06/D/482000100/6130/0000
dels pressupostos del DARP per a 2020 dotada amb un import màxim de 495.000,00 euros, que es distribueix
de la manera següent:

- Per a la promoció dels distintius d'origen i qualitat DOP, IGP i ETG, un import màxim de 140.000,00 euros.

- Per a la certificació dels distintius d'origen i qualitat de les DOP, IGP i ETG, excloses les vitivinícoles, un
import màxim de 204.500,00 euros distribuïts de la manera següent:

a) 199.500,00 euros per a la certificació dels distintius d'origen i qualitat de les DOP i IGP dels productes
inscrits en el registre comunitari dels productes amb reconeixement provisional, excloses les vitivinícoles.

b) 5.000,00 euros per a la certificació dels productes ETG.

- Per a la certificació dels distintius d'origen i qualitat de les DOP vitivinícoles, un import màxim de 90.500,00
euros.

- Per al foment de l'artesania alimentària a Catalunya, un import màxim de 60.000,00 euros.

El pressupost sobrant en una de les línies d'ajut es podrà aplicar a una altra.

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. Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre el 17 de setembre
de 2019 i el 28 de setembre de 2020, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DARP com a màxim el 7
d'octubre de 2020.

 

5. L'òrgan instructor dels expedients d'ajuts és el Servei de Promoció de la Qualitat 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 és 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 Qualitat
Agroalimentària, per la persona titular de la Sub-direcció General d'Agricultura i per la persona titular del
Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.

En el cas de les sol·licituds d'ajuts dels productes vitivinícoles, aquesta Comissió de Valoració encarregada de
valorar les sol·licituds d'ajuts estarà formada per la persona titular de la sub-direcció general amb competència
en Qualitat Agroalimentària, per el/la cap de la Secretaria de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i per
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la persona titular del Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.

 

7. El termini màxim per dictar la resolució serà de quatre mesos, a comptar des de la data en què finalitza el
termini de presentació de sol·licituds, i es notificarà d'acord amb l'apartat 13.3 de l'annex 1 de les bases
reguladores. 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 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 pot 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 publicació 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 de Catalunya
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 i de seguiment i avaluació.
A aquest efecte, els assisteixen els drets continguts en 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
garanties 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, 6 de maig de 2020

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

(20.134.026)
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