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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
RESOLUCIÓ ACC/2486/2022, d'1 d'agost, per la qual es convoquen per a 2022 els ajuts destinats a
subvencionar els costos per a la compra de productes a base de saponines en la lluita contra el cargol
poma en el delta de l'Ebre (ref. BDNS 642142).
L'any 2010 es va declarar la presència de la plaga del cargol poma (Pomacea sp.) en arrossars del delta de
l'Ebre. El cargol poma és un mol·lusc gasteròpode aquàtic, d'aigua dolça, de la família dels Ampullariidae,
procedent d'una extensa àrea de Sud-amèrica, que està considerat una de les 100 espècies invasores més
perjudicials del món, havent causat danys d'elevat valor ecològic i econòmic en zones humides i en els cultius
en què aquesta espècie es desenvolupa, especialment els arrossars.
Des d'un punt de vista normatiu, l'Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, va declarar oficialment l'existència d'un
focus del cargol poma (Pomacea sp.) a l'hemidelta esquerre del delta de l'Ebre. Aquesta norma, modificada per
l'Ordre AAM/63/2013, de 16 d'abril, i l'Ordre ARP/211/2017, de 8 de setembre, disposa que, per resolució de la
direcció general competent en matèria d'agricultura, s'han d'establir les mesures obligatòries a dur a terme a la
zona demarcada.
En aquest context, la Resolució ARP/996/2017, de 5 de maig, fixa quines són les mesures obligatòries a dur a
terme contra el cargol poma (Pomacea sp.) a la zona demarcada de les comarques del Baix Ebre i el Montsià.
El Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, pel qual es declaren determinats ajuts als sectors
agrícola i forestal i a zones rurals compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de funcionament de la Unió Europea, conegut com a Reglament d'exempció, recull la possibilitat de
subvencionar, per motius de sanitat vegetal degudament acreditats, les actuacions que s'hagin dut a terme per
al control de determinades plagues o malalties dels vegetals.
Atès que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural considera que aquest Reglament és el
marc escaient per subvencionar part de la despesa d'adquisició de les saponines als productors d'arròs.
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, atribueix en els articles 3.9.7 i 3.9.8 l'exercici
de la competència en matèria de polítiques d'agricultura i de ramaderia al Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural.
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
l'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, entre d'altres, la competència de la Direcció General de d'Agricultura i Ramaderia en
matèria de planificació de les actuacions en matèria de sanitat vegetal, de productes fitosanitaris, de
maquinària agrícola i del funcionament dels laboratoris de sanitat vegetal.
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport als productors d'arròs afectats per la plaga del
cargol poma al delta de l'Ebre mitjançant un ajut econòmic, 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'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

1. Convocar els ajuts destinats a subvencionar els costos de la compra de productes a base de saponines
autoritzats per al cultiu de l'arròs d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/123/2021, de 3
de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar els costos per la
compra de productes a base de saponines en la lluita contra el cargol poma en el delta de l'Ebre (DOGC núm.
8428, de 8.6.2021), modificada per l'Ordre ACC/168/2022, d'11 de juliol (DOGC núm. 8709, de 14.7.2022).
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2. El termini de presentació de sol·licituds és des del 2 de novembre de 2022 fins al 22 de novembre de 2022,
ambdós inclosos.

3. Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 150.000 euros i amb caràcter de crèdit
avançat, són a càrrec de la partida pressupostària AG03/D/482000100/6110/0000 A altres institucions sense
finalitat de lucre i a altres dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per
a l'any 2023. 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 2023.
La concessió dels ajuts queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del
DAAC de l'any 2023.

4. La compra dels productes a base de saponines s'ha d'haver efectuat i pagat en el període comprès entre el
15 d'abril de 2022 i el 13 de novembre de 2022 i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

5. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Sanitat Vegetal.

6. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General
d'Agricultura i Ramaderia. 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 subdirector/a general d'Agricultura, el/la cap
del Servei d'Ordenació Agrícola i el/la cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària. En
cas d'absència d'algun dels membres de la Comissió esmentada, en seran suplents el/la subdirector/a general
de Ramaderia, el/la cap del Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària i el/la cap del Servei de Control Integrat i
Pagaments.

7. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a la persona sol·licitant, d'acord amb l'apartat 13.3 de
les bases reguladores, és de tres 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 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 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.

10. Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
https://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts fent ús dels mitjans electrònics
establerts.

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
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publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant el/la
conseller/a d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d'un mes.

Barcelona, 1 d'agost de 2022

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

(22.214.048)
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