Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6039 – 5.1.2012

523
CVE-DOGC-A-11362088-2012

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
DECRET
2/2012, de 3 de gener, pel qual es regula el contracte global d’explotació.
El marc competencial en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca derivat de l’article 116, en concordança amb l’article 110 de l’Estatut, atribueix a la Generalitat,
en l’àmbit de les seves competències exclusives i d’una manera íntegra, la potestat
legislativa, la reglamentària i la funció executiva mitjançant les quals pot establir
polítiques pròpies.
La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, en els seus capítols
primer, tercer i sisè estableix la conveniència d’establir contractes entre l’administració agrària i les explotacions, amb l’adopció d’un règim jurídic de contractes
d’explotació, fent ús dels recursos disponibles de la Unió Europea, de l’Estat i de
la modulació, amb l’objectiu de fomentar les activitats respectuoses amb el medi i
promoure models específics d’activitat agrària.
En aquest sentit es va aprovar el Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el contracte global d’explotació, que va ser posteriorment modificat pel Decret
253/2007, de 20 de novembre.
L’experiència en la gestió dels contractes globals d’explotació assolida en l’aplicació dels esmentats decrets ha posat de relleu la necessitat de modificar determinats
aspectes, amb l’objectiu de facilitar la competitivitat i la productivitat en l’àmbit
econòmic, i aplicar la racionalització administrativa. Per aquest motiu, s’aprecia
la necessitat de derogar aquesta normativa i establir una nova regulació, amb la
finalitat de simplificació global de les normes, i per tal d’aconseguir un impacte en
el sector agrari que afavoreixi la reactivació econòmica.
D’altra banda, en la Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya sobre el món
agrari, renovada per la Moció 2/IX del Parlament de Catalunya, es va explicitar la
necessitat de racionalització i simplificació, que s’ha tingut en compte a l’hora de
revisar els requisits i compromisos associats al contracte global d’explotació.
Des del punt de vista de la normativa europea, el Reglament CE 1698/2005, del
Consell, de 20 de setembre, relatiu a les ajudes al desenvolupament rural a través
del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), estableix que
s’han d’assolir els objectius de desenvolupament rural per un sistema d’eixos que
aniran dirigits a la millora de la competitivitat del sector agrícola i forestal, a la
millora del medi ambient i de l’entorn rural i a la millora de la qualitat de vida en
les zones rurals i la diversificació de l’economia rural. En el marc d’aquest Reglament es preveu l’establiment de contractes territorials d’explotació per gestionar les
mesures que es preveuen, les quals hauran de quedar definides en els programes
de desenvolupament rural.
En relació amb el Decret 50/2007, de 27 de febrer, i el Decret 253/2007, de 20 de
novembre, que ara es deroguen, el nou Decret regula el contracte global d’explotació
a Catalunya, i manté moltes de les disposicions previstes en els esmentats decrets
que han demostrat millores en l’aplicació dels ajuts associats a aquest model contractual. Així, la integració i unificació en la gestió dels ajuts de desenvolupament
rural dirigits a les explotacions agràries ha esdevingut una millora substancial que
cal preservar.
El Decret té com a objecte l’adopció del règim jurídic dels contractes entre
l’Administració i les explotacions agràries, que tinguin com a finalitat el foment
d’activitats agrícoles i ramaderes que siguin respectuoses amb el medi ambient i
la promoció de models específics d’activitat agrària, amb la finalitat d’orientar les
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explotacions agràries catalanes cap a la consecució d’una major competitivitat i
multifuncionalitat, implantant una nova manera de gestionar els ajuts que consideri
l’explotació en la seva globalitat.
Aquest contracte defineix uns compromisos que adquireixen els titulars de
les explotacions que tenen com a contrapartida els ajuts públics que s’associen al
contracte.
El contracte global d’explotació articula els drets i deures derivats de la normativa
europea i preveu la producció de beneficis més amplis per a les explotacions agràries, relacionats amb la millora econòmica, social i ambiental, i, en contrapartida, es
preveuran ajuts diversos a les explotacions en el marc de la política agrària comuna
en desenvolupament rural.
Els ajuts previstos s’integren en el Programa de desenvolupament rural i s’estableixen per ordre del/de la conseller/a competent en matèria de desenvolupament
rural per un període de cinc anys.
Finalment, el Decret preveu un procediment d’elaboració i de subscripció del
contracte, amb la possibilitat d’un procediment abreujat per als contractes que no
impliquin ajuts associats en matèria d’inversions. En aquest procediment abreujat es prescindeix d’alguna fase procedimental com és la diagnosi prèvia i el pla
d’explotació.
En el text del Decret s’ha tingut en compte el que s’estableix en la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i en la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics
al sector públic de Catalunya, pel que fa a l’impuls de la incorporació de mitjans
electrònics del sector públic de Catalunya en les seves relacions amb les empreses
i els ciutadans.
El text ha estat objecte del preceptiu dictamen del Consell de Treball, Econòmic
i Social.
A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural;
D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;
D’acord amb el Govern,
DECRETO:
CAPÍTOL 1
Disposicions generals
Article 1
Concepte i inalitats
1.1 El contracte global d’explotació és un acord que defineix els compromisos
de la persona titular de l’explotació agrària a través de les corresponents ordres
d’ajut i la naturalesa i modalitats dels ajuts públics que en constitueixen la contrapartida, fent ús dels recursos públics disponibles de la Unió Europea i de les
administracions públiques.
1.2 El contracte global d’explotació es materialitza mitjançant una sol·licitud
de contracte signada pel titular d’explotació i una resolució aprovatòria de l’Administració.
1.3 L’objectiu del contracte global d’explotació és incentivar el desenvolupament d’un projecte global integrador de les funcions productives, econòmiques,
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mediambientals i socials de l’agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat
de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.
1.4 El contracte global d’explotació se subscriu sempre sense perjudici de
tercers.
Article 2
Parts signatàries
Són parts signatàries en el contracte global d’explotació l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant la resolució a què fa referència l’article 19
d’aquest Decret, i les persones, físiques o jurídiques, així com les comunitats de
béns, que siguin titulars d’una explotació agrària, que ho sol·licitin.
Article 3
Condicions generals d’admissibilitat
Les explotacions agràries que són objecte d’un contracte global d’explotació han
de reunir les condicions de caràcter general següents:
a) Estar integrades en l’àmbit territorial de Catalunya. Les unitats productives
fora d’aquest àmbit territorial no formen part del contracte global d’explotació pel
que fa als ajuts associats, però sí que es consideraran en la globalitat de l’explotació
per valorar aspectes tecnicoeconòmics.
b) Estar incloses a la declaració única agrària (DUN) que ha d’haver presentat
el titular en els termes establerts per la normativa reguladora de l’esmentada
declaració i constar en el Sistema integrat de dades de l’explotació agrària de
Catalunya, gestionat pel departament competent en matèria de desenvolupament rural.
c) Han de pertànyer al titular de l’explotació a títol de propietat, arrendament o de qualsevol altre títol jurídic que habiliti per a l’exercici de l’activitat
agrària.
Article 4
Condicions i requisits especíics
4.1 Les condicions i els requisits establerts amb caràcter general en aquest
Decret ho són sens perjudici dels que, si escau, s’estableixin amb caràcter específic
per a cada una de les accions objecte de finançament públic. Aquestes condicions
i requisits específics s’han d’establir en l’ordre de convocatòria i d’aprovació de les
accions objecte de finançament públic i/o en l’ordre de regulació de la declaració
única agrària (DUN).
4.2 Els agricultors joves que pretenguin instal·lar-se poden subscriure un contracte global d’explotació, d’acord amb els criteris d’admissibilitat que estableixi
la convocatòria dels ajuts.
Article 5
Obligatorietat i efectes del contracte
5.1 El contracte global d’explotació que regula aquest Decret preveu la producció
de beneficis més amplis per part de les explotacions agràries, relacionats amb la
millora econòmica, social i ambiental del món rural. En contrapartida, preveu ajuts
diversos a les explotacions, d’acord amb el que estableix la normativa comunitària
en matèria de desenvolupament rural, en especial el Reglament CE 1698/2005, del
Consell, de 20 de setembre, relatiu als ajuts al desenvolupament rural a través del
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
5.2 Per obtenir els ajuts a les inversions productives de les explotacions agràries,
i els altres ajuts públics derivats del FEADER que es determinen a les ordres de
convocatòria corresponents, els titulars d’explotacions agràries els hauran de sollicitar mitjançant el contracte global d’explotació i a través de la declaració única
agrària (DUN), d’acord amb el que estableix l’article 18 d’aquest Decret. S’entén
per inversions productives les inversions que donen lloc a una millora del rendiment
global de l’explotació agrària.
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6039 – 5.1.2012

526
CVE-DOGC-A-11362088-2012

Article 6
Convocatòria
Els ajuts que constitueixen la contraprestació pública als compromisos assumits
pels titulars de les explotacions es convoquen per mitjà d’un ordre del/de la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Article 7
Terminis de sol·licitud
El termini per presentar les sol·licituds de signatura del contracte o de modificació
s’ha de fixar en l’ordre de convocatòria dels ajuts que preveu l’article 6, i d’acord
amb els articles 14 i 18. S’ha de preveure en aquesta Ordre la presentació de sollicituds per mitjans electrònics.
CAPÍTOL 2
Disposicions competencials i orgàniques
Article 8
Òrgans administratius competents
8.1 Les competències administratives en el procediment d’elaboració, aprovació, gestió i control del contracte global d’explotació les exerceix el departament
competent en matèria de desenvolupament rural a través de la direcció general
competent en aquesta matèria.
8.2 Correspon al/a la director/a general competent en matèria de desenvolupament
rural la resolució dels expedients relatius a la subscripció, resolució i modificació
del contracte global d’explotació així com totes les competències en la matèria que
regula aquest Decret que no siguin expressament atribuïdes a un altre òrgan.
Article 9
Comissió de valoració del contracte global d’explotació
9.1 La Comissió de valoració del contracte global d’explotació és l’òrgan
col·legiat que té com a funció la d’emetre informe, d’acord amb l’article 22 i de la
manera que determina l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, en tots els ajuts que s’associen al contracte global d’explotació
subjectes a règim de concurrència competitiva.
9.2 La composició de la Comissió de valoració serà en cada cas la que resulti
de les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació.
CAPÍTOL 3
Estructura i contingut del contracte
Article 10
Contingut del contracte global d’explotació
10.1 Per mitjà del contracte global d’explotació, el titular sol·licita com a mínim
un dels ajuts associats que es convoquin anualment, de tal manera que cada contracte ha de constituir un projecte per a l’explotació concreta a la qual s’ha d’aplicar,
d’acord amb el pla d’explotació presentat, si escau.
10.2 El contracte global d’explotació té una durada de cinc anys, durant els
quals les parts resten obligades a complir els compromisos contrets per a cadascun
dels ajuts associats, sens perjudici de la necessària observança dels deures legals
derivats directament de la normativa europea i interna sobre la matèria objecte
d’aquest Decret.
El contracte es pot prorrogar, per una ordre del conseller o consellera competent
en matèria de desenvolupament rural, d’acord amb les previsions establertes en la
normativa europea o per noves sol·licituds en posteriors convocatòries.
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10.3 Per ordre del conseller o la consellera competent en matèria de desenvolupament rural, d’acord amb els objectius prioritaris de la política agrorural i
les previsions del Programa de desenvolupament rural aprovat pel Govern de la
Generalitat, s’han de fixar els ajuts associats, entre els quals el titular ha de poder
escollir els que li convinguin per elaborar un projecte de contracte global d’explotació. A l’ordre s’han de concretar, necessàriament, i en relació a cada ajut, els
aspectes següents:
a) L’objecte dels ajuts.
b) Les condicions o requisits que han de complir les persones beneficiàries.
c) Les actuacions objecte d’ajut o les inversions subvencionables, i l’àmbit d’aplicació de l’ajut, si s’escau.
d) Els requisits i compromisos subscrits, si escau.
e) L’ajut susceptible de ser lliurat en contrapartida dels compromisos subscrits.
f) Els criteris d’atribució i prioritats.
g) El règim de control, les disminucions de l’ajut en funció del grau de compliment dels compromisos i el règim sancionador aplicable.
Article 11
Requisits dels signataris
11.1 Els signataris del contracte han de reunir, a més dels que s’estableixen
a l’article 2 d’aquest Decret, els requisits següents en la data en què se sol·licita
l’aprovació del contracte:
a) Si es tracta d’una persona física: que sigui major d’edat i no estigui inhabilitada en ferm, judicialment o administrativament, per rebre subvencions de les
administracions públiques, ni estigui incursa en cap causa de prohibició per ser-ne
beneficiària, i no estigui en situació d’incapacitat total per a la professió agrícola
o ramadera.
b) Si es tracta d’una persona jurídica, que no estigui inhabilitada en ferm per
rebre subvencions de les administracions públiques ni estigui incursa en cap causa
de prohibició per ser-ne beneficiària.
c) Les comunitats de béns poden ser signatàries d’un contracte global d’explotació
sempre que tots els seus socis compleixin els requisits fixats a l’apartat a) relatius
a les persones físiques.
11.2 Pel que fa a la inhabilitació, si aquesta es produeix durant la vigència del
contracte, es considera que es produeix una causa d’ineficàcia sobrevinguda del
contracte, amb la corresponent pèrdua al dret de percebre contraprestacions que
encara no s’hagin fet efectives.
11.3 El titular de l’explotació agrària que pretengui subscriure un contracte
global d’explotació ha de complir únicament els compromisos derivats dels ajuts
associats que sol·liciti.
Article 12
Quantia dels ajuts i altres contraprestacions del contracte
12.1 Els ajuts que poden ser acordats a través del contracte global d’explotació
s’integren al Programa de desenvolupament rural de Catalunya, d’acord amb la
normativa europea d’aplicació.
12.2 Les ordres de convocatòria dels ajuts associats han de fixar les quanties i
els sostres màxims i mínims de cada mesura.
12.3 Per ordre del/de la conseller/a competent en matèria de desenvolupament
rural es pot establir un import màxim per contracte global d’explotació, per tot el
període de cinc anys, sense perjudici del que disposa el segon paràgraf de l’article
10.3.
12.4 En cap cas la quantia de les subvencions atorgades per les actuacions
proposades, ja sigui de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions
per a la mateixa actuació, podrà ultrapassar els límits màxims que pugui preveure
la normativa aplicable.
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12.5 A través de les ordres de convocatòria dels ajuts associats al contracte
global d’explotació, així com en d’altres línies d’actuació del departament competent en matèria de desenvolupament rural, s’ha de fomentar l’atorgament d’altres
contraprestacions a les explotacions agràries amb un contracte global d’explotació
vigent, com ara prioritat en la concessió d’ajuts, en l’accés a préstecs, increment de
percentatge de subvenció en la contractació d’assegurances o d’altres que legalment
s’estableixin a aquests efectes.
Article 13
Criteris de prioritat
13.1 A la convocatòria dels ajuts s’han d’establir criteris de prioritat que han
de tenir en compte els objectius i les finalitats perseguides, respectant, en tot cas,
el principi d’igualtat.
13.2 En la determinació de prioritats entre els ajuts associats al contracte global
d’explotació, sempre s’ha de tenir en especial consideració la incorporació de joves
agricultors/es.
Article 14
Modiicacions i ampliacions dels compromisos adquirits en el contracte
14.1 El contracte global d’explotació pot ser revisat una vegada l’any, per tal
d’establir modificacions del contracte subscrit inicialment. Les propostes de modificació es presentaran durant el període de sol·licitud que s’estableix anualment
en la convocatòria d’ajuts. En aquest cas, cal presentar, d’acord amb el model
normalitzat, l’actualització del pla d’explotació i, si escau, una breu revisió de la
diagnosi prèvia, per tal de valorar l’evolució de l’explotació i poder valorar si les
modificacions que es volen introduir, que caldrà justificar degudament, són adequades. Per ordre del conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural es poden establir supòsits pels quals es pugui sol·licitar
una modificació addicional.
14.2 La sol·licitud de modificació o d’ampliació dels contractes l’ha d’aprovar
el/la director/a general competent en matèria de desenvolupament rural, a proposta
de la Comissió de valoració regulada a l’article 9, i està condicionada a les prioritats
que es fixin a les convocatòries d’ajut, als requisits legals establerts i a l’existència
de crèdit pressupostari suficient.
14.3 En les convocatòries anuals d’ajuts que aprovi el/la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, els beneficiaris, si són
titulars d’un contracte global d’explotació, poden sol·licitar també la modificació
dels compromisos, per ampliacions de la superfície contractada inicialment. El
compromís lligat a la superfície es pot ampliar a la superfície addicional per a la
resta del període del contracte, d’acord amb les limitacions que es podran fixar en
una ordre del/de la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural i d’acord amb els apartats anteriors d’aquest article.
Article 15
Transmissió total o parcial de l’explotació
15.1 En cas de transmissió d’una part de l’explotació objecte d’ajuts associats
al contracte, el cessionari pot assumir els compromisos corresponents a la part
adquirida, pel període de temps que resta de vigència del contracte. Aquesta assumpció de compromisos resta subjecta a autorització del/de la director/a general
competent en matèria de desenvolupament rural i s’ha de sol·licitar d’acord amb el
que s’estableix en l’Ordre de convocatòria corresponent. Si aquesta transferència
parcial no és possible i la importància dels compromisos que poden restar sense
complir provoca la pèrdua de coherència del contracte, pot ser rescindit per la
direcció general competent en matèria de desenvolupament rural amb l’audiència
prèvia de la persona interessada.
15.2 Si la transmissió total o parcial de l’explotació no va acompanyada de la
transferència dels compromisos corresponents, el reemborsament de les subvenciDisposicions
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ons percebudes pot ser exigit al cedent en les condicions que preveu la normativa
europea.
15.3 Els titulars d’un contracte global d’explotació estan obligats a comunicar a
la direcció general competent en matèria de desenvolupament rural la transmissió
total o parcial de l’explotació objecte d’ajuts associats al contracte.
Article 16
Supòsits de concentració parcel·lària i altres intervencions públiques
16.1 En cas que l’explotació objecte del contracte sigui inclosa en un procediment de concentració parcel·lària o estigui afectada per qualsevol altra intervenció
pública que comporti una modificació substancial en l’explotació objecte del contracte, els compromisos previstos al contracte han de ser adaptats a la nova situació
de l’explotació, si s’escau.
16.2 Si l’adaptació no és possible i la importància dels compromisos que no
poden ser observats provoca la pèrdua de coherència del contracte, la direcció general competent en matèria de desenvolupament rural, amb audiència de la persona
interessada, pot rescindir el contracte, sense que sigui exigible el reemborsament
dels ajuts percebuts.
CAPÍTOL 4
Procediment d’elaboració i subscripció del contracte
Article 17
Diagnosi prèvia i pla d’explotació
17.1 La diagnosi prèvia de l’explotació agrària ha d’incloure els principals
aspectes de l’activitat actual i haurà de servir per definir les estratègies de millora
que s’han de dur a terme, les quals es reflectiran al pla d’explotació.
17.2 La diagnosi prèvia es formalitzarà a través de la declaració única agrària
(DUN) amb un model normalitzat aprovat pel/per la director/a general competent
en matèria de desenvolupament rural, i ha de contenir els aspectes següents:
Descripció de les activitats productives de l’explotació.
Balanç econòmic de l’explotació i anàlisi tecnicoeconòmica, amb la valoració
de tots els ajuts percebuts.
Aspectes tècnics i aspectes mediambientals i paisatgístics.
Aspectes sociolaborals.
17.3 D’acord amb els resultats de la diagnosi s’ha d’elaborar un pla d’explotació,
on es fixin els principals objectius de l’explotació relacionats amb les diferents accions
previstes a les ordres de convocatòria corresponents. Així mateix, el pla d’explotació
recollirà totes les orientacions proposades i encaminades a l’assoliment d’aquests
objectius, juntament amb una planificació temporal de les inversions proposades.
17.4 El pla d’explotació es formalitzarà a través de la declaració única agrària
(DUN), amb un model normalitzat aprovat pel/per la director/a general competent
en matèria de desenvolupament rural, i signat pel titular de l’explotació.
17.5 El contingut mínim de la diagnosi prèvia i el pla d’explotació es pot reduir
en el cas que el contracte global d’explotació se sol·liciti únicament per la realització d’inversions per al compliment de noves normes en matèria de medi ambient,
higiene i benestar dels animals. Aquests documents han de ser elaborats d’acord
amb un model normalitzat aprovat pel/per la director/a general.
Article 18
Sol·licitud de signatura del contracte
18.1 La sol·licitud de signatura del contracte que es formalitza a través de la
declaració única agrària (DUN) s’ha de dirigir degudament signada pel titular de
l’explotació al/a la director/a general competent en matèria de desenvolupament
rural.
18.2 Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada de:
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a) Si escau, la documentació i/o declaracions responsables per acreditar el compliment de les condicions i els requisits exigits, per a cada línia d’ajut sol·licitada pel
signatari, que s’haurà de fixar en cadascuna de les ordres de convocatòria.
b) Diagnosi prèvia i pla d’explotació, si escau, a què fa referència l’article 17.
18.3 La sol·licitud de signatura de contracte s’ha de formalitzar per mitjà de
model normalitzat i el seu contingut ha de permetre apreciar que el contracte proposat respon als objectius i les finalitats fixats a l’article 1.
Article 19
Resolució de la sol·licitud
19.1 El contracte global d’explotació resta perfeccionat amb la fermesa de la
resolució de concessió de qualsevol dels ajuts associats.
19.2 La resolució dels ajuts associats al contracte global d’explotació, d’acord
amb l’article 8.2, correspon al/a la director/a general competent en matèria de
desenvolupament rural.
19.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit al/a la
sol·licitant serà de sis mesos comptat des de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds, llevat que la normativa comunitària n’estableixi un de
superior. En cas de manca de resolució expressa i notificació en el termini establert,
la sol·licitud s’entén desestimada d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
19.4 Contra la resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Article 20
Procediment abreujat
20.1 Aquest procediment s’aplica als contractes globals d’explotació quan s’estableixi per ordre del/de la conseller/a i sempre que es refereixin a contractes en què
els ajuts compromesos no siguin la contrapartida d’inversions productives.
20.2 En l’aplicació del procediment abreujat es prescindeix de la diagnosi prèvia
i del pla d’explotació, previstos a l’article 17 d’aquest Decret, i s’inicia directament el
procediment amb la sol·licitud de signatura, a la qual s’acompanyen els documents
que estableixi l’ordre a què fa referència l’apartat anterior, i que siguin suficients
per acreditar que la persona interessada reuneix els requisits i les condicions d’admissibilitat necessaris per als compromisos concrets que pretén adquirir i per rebre
els ajuts que són la seva contrapartida.
20.3 La resolució d’aquest procediment abreujat és resolta d’acord amb el que
determina l’article 19 d’aquest Decret.
CAPÍTOL 5
Execució dels compromisos
Article 21
Incompliment dels compromisos
21.1 Si el titular incompleix algun dels compromisos contrets a través del contracte global d’explotació o les obligacions legals associades, els ajuts establerts en
contrapartida han de ser reduïts o revocats, en les condicions que preveu el Reglament
CE 65/2011, de la Comissió, de 27 de gener, i qualsevol altre que sigui aplicable.
21.2 Per ordre del/de la conseller/a competent en matèria de desenvolupament
rural s’han de determinar les causes concretes per les quals les subvencions establertes
en contrapartida de les accions subscrites són reduïdes o revocades, tenint en compte
el principi de proporcionalitat, sense que pugui anar més enllà del reemborsament de
totes les quantitats percebudes, incrementades amb l’interès legal, i sense perjudici
de les possibles sancions a què l’incompliment hagi pogut donar lloc.
21.3 La reducció o revocació és acordada, si escau, pel/per la director/a general
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competent en matèria de desenvolupament rural. Si l’incompliment d’algun dels
compromisos motivés la falta de coherència del contracte global d’explotació, el/la
director/a general competent en matèria de desenvolupament rural amb audiència
de la persona interessada pot procedir a la rescissió del contracte.
Article 22
Casos de força major
En cas que un titular d’explotació no pugui seguir assumint els compromisos
subscrits per causes de força major, s’han d’adoptar les mesures necessàries per
adaptar els compromisos. Si l’adaptació no fos possible, el compromís es donarà
per finalitzat sense que s’estableixi cap reemborsament.
Són supòsits de força major els que estableix l’article 47 del Reglament (CE)
1974/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del
Reglament CE 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, relatiu a les ajudes al
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural (FEADER).
CAPÍTOL 6
Control i règim sancionador
Article 23
Controls administratius i sobre el terreny
23.1 L’observança dels compromisos contrets i el compliment de totes les
condicions legals estan sotmesos a control, que es realitzaran en diferents èpoques
de l’any i han de consistir tant en controls administratius com en inspeccions sobre el terreny, d’acord amb el que estableixen el Reglament CE 65/2011, de 27 de
gener; el Reglament CE 1122/2009, de la Comissió, de 30 de novembre, pel qual
s’estableixen disposicions per a l’aplicació de la condicionalitat, la modulació i el
sistema integrat de gestió i control relatiu a determinats règims d’ajuts comunitaris,
i qualsevol altre que li sigui aplicable. Supletòriament, és aplicable la normativa en
matèria de subvencions aplicable a Catalunya.
23.2 Conforme a l’esmentada normativa, el contractant ha de permetre la realització dels controls previstos a l’apartat anterior, de tal manera que si s’hi oposa
pot comportar la suspensió dels ajuts dels quals és beneficiari, i el departament
competent en matèria de desenvolupament rural pot procedir a la rescissió del
contracte i exigir el reemborsament de la totalitat dels ajuts percebuts, incrementats
amb l’interès legal, sense perjudici de les sancions que siguin aplicables.
23.3 L’expedient corresponent a cadascun dels beneficiaris dels ajuts ha de
contenir tota la informació relativa als resultats dels controls administratius i, si
escau, dels controls sobre el terreny que justifiquin que la concessió d’aquests ajuts
s’ha ajustat al que estableix la normativa que els regula.
23.4 El procediment de gestió i control d’ajuts s’ha de desenvolupar d’acord i
en coordinació amb el Sistema integrat de gestió i control dels ajuts als productors
agrícoles i ramaders ubicats al territori de Catalunya.
23.5 Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els sigui
requerida pels òrgans competents, d’acord amb el que estableix el Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre.
Article 24
Règim sancionador
El règim sancionador aplicable a la matèria regulada en aquest Decret és el que
preveu la normativa en matèria de subvencions aplicable a Catalunya.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El/la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
queda facultat/ada per incloure en el contracte global d’explotació i tramitar d’acord
amb les disposicions d’aquest Decret qualsevol ajut que pugui establir la normativa comunitària o, si escau, estatal o autonòmica en relació amb el foment de les
explotacions agràries i del desenvolupament rural.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els contractes globals d’explotació signats a l’empara dels decrets 50/2007, de 27
de febrer, i 253/2007, de 20 de novembre, que estiguin vigents a la data d’entrada
en vigor d’aquest Decret, s’han d’adaptar al que s’hi estableix, així com al que es
reguli en les posteriors ordres de convocatòria.
L’adaptació a què es refereix el paràgraf anterior s’ha de produir en el termini
màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Decret.
Segona
L’adaptació a les condicions que s’estableixen en aquest Decret, dels contractes
globals d’explotació de les explotacions acollides als decrets 50/2007, de 27 de
febrer, i 253/2007, de 20 de novembre, no computa com a modificació als efectes
del que estableix l’article 14 d’aquest Decret.
Tercera
S’eximeix les persones jubilades que han estat beneficiàries de l’ajut agroambiental
Gestió de les zones humides incloses al conveni Ramsar basant-se en les ordres
AAR/112/2008, d’11 de març; AAR/49/2009, de 17 de febrer; AAR/46/2010, de 3
de febrer, i AAM/22/2011, de 3 de febrer, de l’obligació consistent en traspassar la
seva explotació, en un termini màxim de cinc anys, a una persona titular d’explotació
no jubilada, per ser beneficiàries de l’ajut.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen el Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el contracte global d’explotació i el Decret 253/2007, de 20 de novembre, de modificació del Decret
50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el contracte global d’explotació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 3 de gener de 2012
ARTUR MAS I GAVARRÓ
President de la Generalitat de Catalunya
JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(11.362.088)
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