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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
RESOLUCIÓ ACC/2776/2022, de 14 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts excepcionals
d'adaptació per compensar les dificultats econòmiques derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna per als
sectors de la poma i dels èquids (ref. BDNS 648735).
L'esclat del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna arran de la invasió russa del territori ucraïnès el passat mes
de febrer de 2022 ha provocat tot un seguit de conseqüències en l'economia mundial que afecten de manera
molt considerable el conjunt de sectors productius però molt particularment el sector agroalimentari, que és un
dels sectors que té més incidència en la inflació de preus.
En aquest context, la Comissió Europea ha adoptat el Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut per donar
suport a l'economia arran de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i mitjançant la Decisió de 10 de juny de
2022 ha aprovat el Marc nacional temporal relatiu a les mesures d'ajut per donar suport a l'economia arran de
la invasió d'Ucraïna per part de Rússia SA.102771 (2022/N).
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 atribueix al Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural l'exercici de la competència en matèria de polítiques d'agricultura i
ramaderia.
El Decret 253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural, estableix en l'article 8.2 a) que la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia exerceix les funcions i té
estructura que preveu l'article 25 del Decret 43/2017, de 2 de maig. Així, el Decret 43/2017, de 2 de maig,
estableix en l'article 25.1 a), entre d'altres, la competència de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia en
matèria de planificació i coordinació polítiques en matèria d'agricultura i ramaderia.
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector de la poma i dels èquids 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'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

1. Convocar els ajuts excepcionals d'adaptació per compensar les dificultats econòmiques derivades del
conflicte bèl·lic a Ucraïna per als sectors de la poma i dels èquids, d'acord amb les bases reguladores
aprovades en l'Ordre ACC/199/2022, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts (DOGC núm. 8727,
de 9 d'agost de 2022).

2. La presentació de la sol·licitud s'entén realitzada d'acord amb l'apartat 7.1 de les bases.
El termini de presentació de les declaracions responsables a què es refereix l'apartat 7.2 de les bases
reguladores serà de 10 dies hàbils, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el
DOGC i es realitzarà per mitjans electrònics mitjançant l'aplicació DUN.
Les persones titulars del sector dels èquids hauran de donar-se d'alta a la DUN per poder presentar les
declaracions responsables esmentades. Les persones titulars del sector de la poma que no estiguin obligades a
presentar la DUN a Catalunya també hauran de donar-se d'alta per poder presentar-les.

3. Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 2.174.986,30 euros, són a càrrec de la
partida pressupostària D/470000100/6120/0000 A empreses privades dels pressupostos del Departament
d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l'any 2022 que es distribueix de la manera següent:
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- Per al sector dels èquids: 553.335,00 euros
- Pel al sector de la poma: 1.621.651,30 euros
Aquests imports es poden redistribuir entre els sectors esmentats d'acord amb les sol·licituds rebudes en cas
que sobrin diners en alguna de les dues línies.
L'import d'aquesta convocatòria és ampliable segons disponibilitats pressupostàries, a càrrec dels pressupostos
del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de l'any 2022. L'aplicació d'aquesta ampliació
resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió de la
subvenció.

4. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut del sector dels èquids és el Servei d'Ordenació Ramadera i dels
expedients d'ajut del sector de la poma és el Servei d'Ordenació Agrícola.

5. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General
d'Agricultura i Ramaderia.
D'acord amb l'apartat 8.5 de les bases, es nomena una Comissió de Valoració, que serà l'òrgan col·legiat
encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts.

6. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a la persona sol·licitant per la via establerta en
l'apartat 11.3 de les bases reguladores serà de 4 mesos, que computa des de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució en el DOGC. 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
de la subvenció.

8. Contra la resolució del director o la directora general d'Agricultura i Ramaderia, que no posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria d'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 de la Secretaria d'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.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
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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, 14 de setembre de 2022

Teresa Jordà i Roura
Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

(22.259.017)
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