
 
 

S'ha publicat l’ordre ARP/50/2020, de 23 d'abril, per la qual es considera 
indispensable per a la protecció de l’interès general alguns ajuts i convocatòries de 
CGE. En aquesta ordre s’estableix la continuació dels procediments 
administratius relatius a les convocatòries que us relacionem a continuació. L’objectiu 
és permetre continuar amb la certificació i pagament dels ajuts pressupostats per 
aquesta anualitat 2020 o la concessió dels què estaven pendents de resoldre. La 
normativa i afectació és la següent: 
  

 Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores 
dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els 
corresponents a l'any 2016. No suspesa la segona certificació d’ajut a la 
primera instal·lació de joves 2016 (la resta d’ajuts estan pagats). 

 Resolució ARP/700/2017, de 29 de març, per la qual es convoquen els ajuts 
associats al contracte global d'explotació per a l'any 2017. No suspesa la 
segona certificació d’ajut a la primera instal·lació de joves 2017(la resta d’ajuts 
estan pagats). 

 Ajut de primera instal·lació de joves agricultors i agricultores a l'empara de la 
Resolució ARP/742/2018, d'11 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts 
associats al contracte global d'explotació per a l'any 2018. Només no suspesa 
la primera certificació d’ajut a la primera instal·lació de joves 2018, la resta 
d’ajuts d’aquesta convocatòria no s’han considerat indispensables i per tant 
els terminis relatius als seus tràmits resten suspesos. 

 Resolució ARP/934/2019, de 9 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts 
associats al contracte global d'explotació per a l'any 2019. No suspesos tots 
els ajuts. 

  
Recordem que la convocatòria CGE2020 es va publicar durant l’estat d’alarma i en el 
text ja es fa referència a que es considera indispensable per a la protecció de l’interès 
general. Per tant, no estan suspesos els procediments de tots els ajuts. 
  
Aquesta mateixa ordre també modifica dos terminis que afecten ajuts CGE2019: 

 per justificar les actuacions subvencionables establert a l'annex 6 Pràctiques 
agroambientals, apartat 10.9 f) Biodiversitat cultivada, que finalitza el 15 de 
setembre de 2020, inclòs. 

 per als ajuts a inversions (competitivitat, mitigació i diversificació), el termini 
màxim per a l'execució i la justificació de les actuacions finalitzarà l'1 de 
març de 2021, enlloc del 15/01/2021. 

  
  
I també regula algunes mesures de flexibilització aplicables a tots els ajuts i 
convocatòries, com FotoDUN pel que fa a les visites comprovació de no inici, o 
l’aportació de còpies en format electrònic de factures acompanyada d’una declaració 
responsable per l’acreditació de despeses, i que ja us avançàvem en comunicats DUN. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872754&language=ca_ES

