
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/1578/2021, de 20 de maig, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a l'any 2021
destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc
del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 04.03.02) (ref. BDNS 565408).

El Reglament (UE) 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, regula l'aplicació de nous programes de desenvolupament
rural per al període de programació 2014-2020 (PDR). 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, modificada per la Decisió d'execució C (2015) 9760 final, de 18 de desembre, per la Decisió
d'execució C (2016) 5998 final, de 16 de setembre, per la Decisió d'execució C (2017) 5971 final, de 25
d'agost, per la Decisió d'execució C (2018) 2520 final, de 20 d'abril, per la Decisió d'execució C (2018) 7762
final, de 19 de novembre, per la Decisió d'execució C (2020) 807 final, de 7 de febrer, i per la Decisió
d'execució C (2020) 7592 final, de 28 d'octubre, preveu dins la mesura 04 d'Inversions en actius físics
l'operació 04.03.02 Modernització de regadius.

El Reglament (UE) 2020/2220 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre, estableix disposicions
transitòries relatives, entre d'altres, a l'ajut al desenvolupament rural a través del FEADER, i preveu que els
estats membres puguin continuar contraient compromisos jurídics amb beneficiaris els anys 2021 i 2022, en
virtut del Reglament (UE) 1305/2013.

El Reglament delegat (UE) 807/2014 de la Comissió, d'11 de març, completa el Reglament (UE) 1305/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i introdueix disposicions transitòries, i el Reglament
d'execució (UE) 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE)
1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 5 Promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una
economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic i el focus àrea d'Aconseguir un ús més eficient
de l'aigua en l'agricultura, establerts en el Reglament (UE) 1305/2013.

D'altra banda, el Reglament (UE) 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
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) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre finançament, gestió
i seguiment de la Política Agrària 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.

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 3.13.5 l'exercici de la
competència en matèria de polítiques de desenvolupament del món rural 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 dirigir les actuacions en
matèria de regadius.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector de les comunitats de regants 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
de Desenvolupament Rural i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,
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1. Convocar per als anys 2022, 2023 i 2024 els ajuts destinats a les comunitats de regants per a la millora i
modernització de les xarxes de regadius, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre
ARP/107/2021, de 14 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de
regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya (DOGC núm. 8413, de 19.05.2021).

2. El termini de presentació de sol·licituds serà de 4 mesos que computa des de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

3. Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total de 18.421.052,63 euros, seran cofinançats pel Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d'acord amb el Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020, i són a càrrec de la partida pressupostària D/770000600/5620/0000 dels pressupostos
del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a les anualitats 2022, 2023 i 2024, amb
naturalesa de crèdit plurianual, dotades amb un import màxim de 2.500.000,00 euros, 4.000.000 euros i
4.000.000 euros, respectivament, la qual cosa suposa el 57% del finançament d'aquests ajuts.

La resta de finançament, 7.921.052,63 euros, serà a càrrec del fons FEADER, cosa que suposa el 43% del
finançament d'aquests ajuts.

La concessió dels ajuts queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del
DARP en les anualitats corresponents.

L'import d'aquesta convocatòria és ampliable segons disponibilitats pressupostàries, a càrrec dels pressupostos
del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació dels anys 2022, 2023 i 2024. L'aplicació
d'aquesta ampliació es condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució
de concessió de la subvenció.

L'import total de 18.421.052,63 euros serà distribuït de la manera següent:

- Modernització integral d'un regadiu existent (apartat 1.1 de les bases reguladores): 70% del pressupost
disponible.

- Obres de millora i modernització (apartat 1.2 de les bases reguladores): 30% del pressupost disponible.

Els imports anteriors es podran redistribuir segons les sol·licituds admeses.

4. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és la Sub-direcció General d'Infraestructures Rurals.

5. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director o la directora general de
Desenvolupament Rural.

A aquests efectes, es nomena una Comissió de Valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les
sol·licituds d'ajuts, formada pel/per la sub-director/a general d'Infraestructures Rurals, el/la sub-director/a
general de Gestió i Control d'Ajuts Directes i el/la sub-director/a general de Planificació Rural, i, com a suplent,
en absència de qualsevol dels membres, el/la responsable de Regadius de la Sub-direcció General
d'Infraestructures Rurals.

6. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la pel mitjà establert en l'apartat 10.2 de les bases
reguladores a la persona sol·licitant serà de 6 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.

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
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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.

8. Contra la resolució del director o la directora general de la Direcció 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.

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 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.

11. 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).

12. 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 fets esmentats en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat per mitjans electrònics a través del canal habilitat en l'adreça web
http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.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.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-
2017Canaldenuncias.pdf.

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, 20 de maig de 2021

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

(21.141.058)
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