AJUTS PER A VITICULTORS AFECTATS PER
LA PLAGA DE MÍLDIU CAMPANYA 2020‐2021

En el DOGC 21/09/2020 es va publicar les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a compensar
les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020‐2021 com a conseqüència
de l’afectació de la plaga de míldiu. I en el del 21 de setembre s’ha publicat la Resolució ARP/2272/20 per
la que s’obra la convocatòria d’ajut.
Seguidament, posem a la seva disposició un “quadre‐resum” de mesura per tal puguin valorar si pot ser
interessant presentar la sol∙licitud.
QUADRE RESUM DE L’AJUT VITICULTORS AFECTATS PLAGA MÍLDIU
Concepte i regulació
Contingut
Aspectes generals
Objecte (Base 1)

Persones Beneficiàries (Base 2)

Compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles
durant la campanya 2020-2021 com a conseqüència de l'afectació
de la plaga del míldiu de la vinya

a) Joves agricultors que hagin estat beneficiaris d'un ajut a la
primera instal·lació de persones joves agricultores de les
convocatòries 2018 i 2019 o que hagin presentat una
sol·licitud d’ajut per la convocatòria 2020. Per aquests darrers
beneficiaris,
els
requisits
d’Agricultor/a
Professional
esdevindrà un compromís a complir en el termini màxim de
dos anys des de la data d’establiment efectiu.
b) Persones físiques que compleixin
d’Agricultor/a Professional.
c)

Condicions generals d’admissibilitat
(Base 4)

la

condició

Persones jurídiques que tinguin la condició d’Explotació
Agrària Prioritària (EAP).

a) Tenir una explotació inscrita en el Registre Vitivinícola de
Catalunya (RVC).
b) Haver presentat la DUN de l'any 2019 i de l'any 2020.
c)

(Caldrà aportar documentació
acreditativa)

amb

Haver lliurat collita durant les campanyes 2019-2020 i 20202021, i disposar de la corresponents declaracions de collita.

d) En els casos de joves que s'han incorporat l'any 2020 o noves
explotacions, per les condicions dels apartats b) i c) precedents
només s'exigirà per a la campanya 2020-2021.
e) Haver patit una reducció mínima d'un 35% en el rendiment mitjà
de la declaració de collita de la campanya vigent respecte a la de
la campanya 2019-2020 com a conseqüència de l'afectació de la
plaga de míldiu. En els supòsits de l'apartat d) precedent, la
reducció mínima del 35% es calcularà tenint en compte el
rendiment mitjà de la mateixa explotació durant l'any anterior i,
en cas que no sigui possible, es farà una comparació amb el
rendiment mitjà total de la verema 2019-2020 a tot Catalunya

Quantia ajut (Base 6)

2.190,64€/ha x % d'afectació x superfície de la persona
lliuradora any 2020.
(*) Import màxim subjecte a minimis, Reglament (UE) 1408/2013
de la Comissió, de 18 de desembre 2013
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Documentació a presentar amb la
sol∙licitud (base 7)

a) Formulari de la sol·licitud d'ajut que figura en la pàgina web
esmentada a l'apartat anterior, amb les dades
de la persona sol·licitant.
b) Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o de
qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document
que l'acrediti, si s'escau, en cas de no haver autoritzat el DARP a
obtenir aquesta informació.
c) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el
dret que en deixi constància, si escau.
d) En el cas de persones jurídiques:
- Còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat
sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al
Registre d'Entitats Jurídiques, Registre de Cooperatives o
Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), es
verificarà d'ofici.
- Certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts
de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos
corresponents.
- Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu
corresponent. En el cas que es tracti d'un registre gestionat pel
DARP, no caldrà aportar cap certificació d'inscripció al Registre
d'Entitats Jurídiques, Registre de Cooperatives o Registre de
Societats Agràries de Transformació (SAT), i es verificarà d'ofici.

Criteris d’atribució i prioritats
(Base 11)

- Explotacions vitícoles que hagin experimentat un decreixement
del rendiment mitjà de la declaració de collita del 2020 igual o
superior al 55% respecte a la de la campanya 2019-2020, a
conseqüència de l'afectació de la plaga del míldiu a les vinyes: 3
punts.
- Explotacions vitícoles que hagin experimentat un decreixement
del rendiment mitjà de la declaració de collita
del 2020 igual o superior al 45% i inferior al 55% respecte a la de
la campanya 2019-2020, a conseqüència de l'afectació de la plaga
del míldiu a les vinyes: 2 punts.
-Explotacions vitícoles que hagin experimentat un decreixement
del rendiment mitjà de la declaració de collita del 2020 igual o
superior al 35% i inferior al 45% respecte a la de la campanya
2019-2020, a conseqüència de l'afectació de la plaga del míldiu a
les vinyes: 1 punt.
(*) L’estimació de les pèrdues es farà per explotació, no per
parcel·la.

Termini sol∙licitud de l’ajut (Base 9)

Del 28 setembre fins el 19 octubre 2020

Resolució ARP/2272/2020
Restem a la seva disposició per atendre qualsevol dubte i/o aportar qualsevol informació complementària que,
en relació amb aquest tema, pugui ser del seu interès. Si poden estar interessats i desitgen que ho tramitem,
poden contactar amb nosaltres en la major brevetat possible
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