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DICTAMEN 25/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es
regula el contracte global d’explotació.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i per la Llei 7/2005, de
8 de juny, la Comissió Executiva, en la sessió ordinària del dia 18 de setembre del 2006,
aprova, per delegació del Ple, el següent 

DICTAMEN

I. ANTECEDENTS

En data 4 de setembre del 2006 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya en què sol·licitava l’emissió, pel tràmit d’urgència, del dictamen
de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret pel qual es regu-
la el contracte global d’explotació.

La sol·licitud de dictamen va ser traslladada als membres del Ple. La Comissió de
Polítiques Sectorials es va reunir el dia 14 de setembre i va elaborar la proposta de
dictamen.

II. CONTINGUT

El Projecte de decret consta d’un preàmbul, trenta articles agrupats en sis capítols, una
disposició addicional i una disposició final.

El preàmbul exposa el context normatiu del contracte global d’explotació.

El capítol 1 agrupa els articles 1 a 7, que regulen els aspectes generals següents: el
concepte i les finalitats del contracte global d’explotació; les parts signatàries; les condi-
cions generals d’elegibilitat; les condicions i els requisits específics; l’estructura del con-
tracte global d’explotació, distingint entre el primer i el segon nivell; la convocatòria dels
ajuts i els terminis de sol·licitud de signatura del contracte. 

El capítol 2 està constituït pels articles 8 a 10, que regulen els òrgans competents en
relació amb el contracte global d’explotació distingint entre els òrgans administratius, l’a-
nomenat òrgan col·legiat i les entitats d’assessorament. 

El capítol 3 està dividit en dues seccions. Els articles 11 i 12 constitueixen la Secció 1 i
regulen el primer nivell del contracte global d’explotació. La Secció 2 està constituïda pel
articles 13 a 21 i regula el segon nivell del contracte global d’explotació.

El capítol 4 està constituït pels articles 22 a 26 que regulen el procediment d’elabora-
ció i subscripció del contracte global d’explotació.
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El capítol 5 inclou els articles 27 i 28 que regulen l’execució dels compromisos contrets
a través del contracte global d’explotació i, en concret, els supòsits d’incompliment d’a-
quests, fent especial referència al supòsit de força major. 

El capítol 6 inclou els articles 29 i 30. L’article 29 estableix el sistema de control del com-
pliment del contracte global d’explotació. L’article 30 estableix les normes en les quals
es conté el règim sancionador aplicable.

La disposició addicional faculta el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per
sotmetre al règim establert pel Projecte del decret els ajuts comunitaris, estatals o auto-
nòmics en relació amb el foment de les explotacions agràries i del desenvolupament
rural.

La disposició final estableix el termini d’entrada en vigor del Projecte de decret.

III. OBSERVACIONS GENERALS

Primera. El CTESC comparteix els principis i finalitat d’aquest Projecte de decret que
regula el contracte global d’explotació en coherència amb el que estableix la normativa
comunitària respecte a la reforma de les polítiques agrícoles per fer front als nous reptes
que es deriven de la necessitat d’adequar les explotacions agràries als nous sistemes de
gestió i d’explotació. Aquestes polítiques, compartides pel CTESC, han de comportar
una millora en l’eficàcia i la rendibilitat econòmica d’aquestes explotacions, que alhora
han de ser cada cop més respectuoses amb el medi ambient.

El CTESC valora positivament totes les iniciatives que permetin avançar cap a un nou
equilibri territorial que comporti un canvi de les polítiques que han malmès moltes comar-
ques de Catalunya des de la dècada dels anys 60. En aquest sentit és essencial la recu-
peració i potenciació del món rural com a equilibri dels ecosistemes urbans fortament
antropitzats.

El CTESC entén que s’hauria d’impulsar una mena de contracte social que consideri la
pagesia com un factor d’equilibri i de protecció del territori. És per això que es valoren
com a positives les disposicions legals com els contractes d’explotació, que poden
esdevenir elements d’ajut a la pagesia si realment es desenvolupen amb una voluntat de
progrés econòmic, de custòdia del paisatge i de respecte al medi ambient. 

Segona. El Projecte de decret també dóna resposta a allò que estableix la Llei 18/2001,
d’orientació agrària, on es determina la conveniència d’arbitrar contractes globals entre
l’Administració i les explotacions per fer un ús racional dels recursos públics existents a
partir de procedències diverses. El CTESC comparteix el caràcter global i integrador d’a-
quests contractes d’explotació, que han de permetre la racionalització de la gestió dels
ajuts per a la modernització del món rural dins de projectes territorials de desenvolupa-
ment econòmic, social i ambientals sostenibles. 

Tercera. El CTESC considera que el caràcter global dels contractes d’explotació hauria
d’implicar una major transparència en la gestió dels ajuts públics i un evident benefici per
als pagesos com a conseqüència de la necessària agilització i simplificació dels tràmits
burocràtics que s’hauran d’efectuar per percebre els ajuts. 
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Quarta. El CTESC considera que els contractes globals d’explotació també s’han de
dissenyar en coherència amb les diferents mesures que es van concretar en els pactes
territorials que agents socials i administració van subscriure per al desenvolupament
rural, o es puguin subscriure en el futur, en cada cas a partir de les especificats diverses
que es viuen en el món rural i sempre dins dels objectius de modernització i sostenibili-
tat esmentats anteriorment. Consegüentment, aquests contractes globals han de tenir
presents els projectes i el caràcter propi i específic de les explotacions en cada àmbit
territorial. 

Cinquena. La disposició addicional del Projecte de decret preveu la possibilitat d’inclou-
re en el contracte global d’explotació qualsevol altre ajut que no estigui integrat en el
Programa de desenvolupament rural de Catalunya en relació amb el foment de les explo-
tacions agràries i del desenvolupament rural.

El CTESC considera que aquesta és una previsió del tot encertada, atès que la capaci-
tat de foment amb fons propis de la Generalitat de Catalunya en matèria d’agricultura
(competència exclusiva que inclou el desenvolupament rural, d’acord amb l’article 116
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya) va més enllà de les mesures cofinançables amb
la Unió Europea previstes en el Reglament (CE) 1698/2005. 

Sisena. El CTESC considera que a les condicions i requisits específics previstos en
aquest Projecte de decret s’haurien de tenir en compte aspectes com: “producció eco-
lògica, productes energètics (conreus biocombustibles, biomassa) etc.”. 

Setena. Atès que aquest dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1.a) de la Llei
7/2005, de 8 de juny, del CTESC, es considera que seria convenient que en el preàm-
bul del Projecte de decret també es fes menció del present dictamen. 

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT

1. El CTESC constata que el preàmbul del Projecte de decret no fa esment de la pos-
sibilitat prevista a la disposició addicional d’aquest d’incloure en el contracte global
d’explotació qualsevol altre ajut que no estigui integrat en el Programa de desenvo-
lupament rural de Catalunya en relació amb el foment de les explotacions agràries i
del desenvolupament rural. Atesa l’observació general cinquena, el CTESC proposa
afegir, entre el setè i el vuitè paràgraf del preàmbul, la següent redacció: 

“El present Decret, sobre la base de la competència exclusiva en matèria d’agricul-
tura i de l’activitat de foment que se’n deriva de la Generalitat de Catalunya d’acord
amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, també faculta el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a incloure en el contracte global d’explotació qual-
sevol ajut en relació amb el foment de les explotacions agràries i del desenvolupa-
ment rural.”

2. El CTESC considera que a l’article 1 del Projecte de decret s’hauria de corregir la
referència als articles 2.e) i 4.e) de la Llei 18/2001, d’orientació agrària, pels articles
2.d) i 4.f) de la Llei esmentada, respectivament. 

3. El CTESC proposa que s’elimini l’apartat tercer de l’article 4. Cal tenir en compte
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que l’article 16.2 del Projecte de decret estableix que els contractes globals d’ex-
plotació tenen una durada de 5 anys. Aquesta previsió fa inviable el supòsit que es
pretén establir en l’apartat 4.3 del mateix Projecte de decret, atès que si una actua-
ció que s’inclou al contracte global d’explotació està previst executar-la en el tram
final de durada d’aquest, aleshores l’autorització administrativa (llicència ambiental,
llicència d’obres, ...) prèvia i amb plena vigència quan s’executi el projecte al con-
tracte global d’explotació no serà possible.

En la resolució de les llicències o autoritzacions ambientals (nova granja, adaptació
a la normativa per un canvi substancial de l’anterior llicència, agroturisme, transfor-
mació de la mateixa producció, ...) es pot establir un termini màxim per l’inici de l’ac-
tivitat. En relació amb les llicències urbanístiques, l’apartat 1 de l’article 181 del
Decret legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme esta-
bleix que: “Totes les llicències urbanístiques per executar obres han de fixar un ter-
mini per començar-les i un altre per acabar-les, en funció del principi de proporcio-
nalitat. Si les llicències no els fixen, el termini per començar és d’un any i el termini
per acabar-les és de tres anys.”. A més, cal tenir en compte, quant a les llicències
ambientals, els canvis normatius i que la seva adaptació suposi un canvi substan-
cial de la llicència, de forma que l’autorització administrativa hagi de ser canviada,
fins i tot, abans que el projecte previst al contracte global d’explotació s’hagi execu-
tat, amb el conseqüent increment innecessari de les despeses en projecte i llicèn-
cies que haurà de suportar el beneficiari.

4. El CTESC considera que, en tractar-se d’un Decret, a l’article 9 s’hauria d’establir la
composició de l’òrgan col·legiat del contracte global d’explotació.

5. Les bases reguladores del pla pilot del contracte global d’explotació, establertes per
l’Ordre ARP/307/2005, de 7 de juliol, recullen, en l’apartat 15.2, la cooperació entre
l’administració i les entitats representatives dels professionals agraris, raó per la qual
el CTESC proposa que quedi establert per part del Govern el principi de participa-
ció i cooperació. En conseqüència, el CTESC proposa la següent redacció per a l’a-
partat 9.1 del Projecte de decret:

“Una ordre del conseller/a d’Agricultura, Ramaderia i Pesca establirà la composició
de l’òrgan col·legiat del contracte global d’explotació, que per al seu segon nivell
comptarà amb la participació de la representació dels interessats mitjançant les
organitzacions professionals agràries més representatives.”

6. El CTESC considera que a l’apartat 2 de l’article 10 s’ha de concretar que la refe-
rència es fa a l’Ordre ARP/135/2006. 

7. El CTESC considera que fora convenient que en la secció primera es fes esment de
la durada dels compromisos del primer nivell, de la mateixa manera que es fa amb
els compromisos del segon nivell. 

8. El CTESC considera que les persones físiques o jurídiques que gestionin una explo-
tació sense ser-ne titulars no poden subscriure el contracte global d’explotació, atès
que aquestes no tenen la capacitat legal per comprometre l’explotació i els seus
béns afectes a les condicions generals, ni a les particulars, ja que la capacitat legal
només la té el titular de l’explotació. 
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Addicionalment, aquest tipus d’entitats, igual que per a qualsevol altra persona físi-
ca o jurídica que no es pugui qualificar com a agricultor o ramader i vulgui participar
en persones jurídiques que tinguin la titularitat d’explotacions agràries, es podran
incorporar al contracte global d’explotació complint el requisit general que més d’un
50% del capital social de la persona jurídica titular de l’explotació estigui en mans
d’agricultors o ramaders. 

En conseqüència, el CTESC proposa suprimir tot el text que va després del darrer
punt i seguit de la lletra b) de l’apartat 15.1 del Projecte de decret.

9. El CTESC considera que la darrera frase de l’article 19.2 del Projecte de decret no
té objecte ni sentit, atès que, primer, ja s’estableix la possibilitat d’una modificació
qualsevol any i que, després, es regula que per ordre del conseller/a es podran esta-
blir supòsits de modificació “fora” del tercer any.

No obstant això, el CTESC creu necessari que hi hagi una regulació quan a modifi-
cacions excepcionals addicionals, ja que en un termini de 5 anys hi poden haver
situacions extraordinàries (adversitats climàtiques o desastres naturals) o noves nor-
mes obligatòries en matèries tan diverses com l’ambiental o la seguretat alimentària
que suposin modificacions dels compromisos o projectes del contracte global d’ex-
plotació subscrit per poder-los atendre. 

Ateses aquestes circumstàncies, el CTESC proposa modificar el text de la darrera
frase de l’article 19.2 de la forma següent: “Per ordre del conseller/a d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca s’establiran supòsits com refer l’explotació com a conseqüència
de causes de força major o per adaptar l’explotació com a conseqüència de l’apa-
rició de nova normativa obligatòria, els quals permetran una sol·licitud de modifica-
ció excepcional addicional.”

10. El CTESC constata que la remissió que l’article 24.2.c) del Projecte de decret fa a
l’article 21 ha de ser substituïda per l’article 22. 

11. El Reglament 817/2004, de la Comissió Europea, de 29 d’abril, pel qual s’establei-
xen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 1257/1999, del Consell sobre l’aju-
da a càrrec del FEOGA, a partir de l’1 de gener del 2006, no serà aplicable per als
ajuts que es concedeixin a partir de l’1 de gener del 2007, ja que l’article 93 del
Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre, relatiu a l’ajuda al des-
envolupament rural a través del FEADER deroga l’esmentat Reglament (CE)
1257/1999, i només és aplicable a les mesures que ja estan aprovades d’abans de
l’1 de gener del 2007. Per tant, la referència al reglament comunitari actual no es pot
fer, perquè el que serà aplicable serà el nou reglament d’aplicació del Reglament
(CE) 1698/2005 (actualment en fase d’elaboració per part de la Comissió Europea)
o el que en un futur el substitueixi. En conseqüència, el CTESC proposa substituir,
als articles 20, 27, 28 i 29 del Projecte de decret, les referències als articles del
Reglament (CE) 817/2004, de la Comissió, per un text que en cada cas es refereixi
a “la normativa aplicable al cas”. Concretament, seria convenient suprimir, a l’article
20.1, “l’article 36 del Reglament (CE) 817/2004, de la Comissió”; a l’article 27.1, “els
articles 70 i 73 del Reglament (CE) 817/2004, de la Comissió, de 29 d’abril,”; a l’ar-
ticle 28, “que estableix l’article 39 del Reglament (CE) 817/2004”; i a l’article 29.1,
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“els articles 67 a 69 del Reglament (CE) 817/2004”.

12. El CTESC considera que a l’article 27.1 del Projecte de decret l’expressió “un o
algun” és redundant i caldria aclarir-la. 

13. Les explotacions acollides al contracte global d’explotació en la prova pilot establer-
ta a l’Ordre ARP/307/2005, de 7 de juliol estan obligades (article 4.2 de l’Ordre), si
és el cas, a adaptar-se a les condicions que s’estableixi per al nou període 2007-
2013. Per tant, aquestes explotacions que voluntàriament han participat en l’expe-
riència pilot no s’han de veure perjudicades amb motiu de les adaptacions del con-
tracte global d’explotació que la mateixa experiència pilot ha posat de relleu. Cal
recordar que un decret és una norma de rang superior a una ordre i, en conseqüèn-
cia, l’adaptació serà, si s’escau, obligatòria. Per tant, les explotacions que s’adap-
tin perdrien la possibilitat de modificacions que l’Ordre ARP/307/2005 els permet i
ja haurien esgotat la possibilitat de modificació i ampliació que preveu l’article 19 del
Projecte de decret. 

En conseqüència, el CTESC proposa afegir una nova disposició transitòria al
Projecte de decret amb la redacció següent: “L’adaptació dels contractes globals
d’explotació de les explotacions acollides al pla pilot establert per l’Ordre
ARP/307/2005, de 7 de juliol, no computaran com a modificacions als efectes de
l’establert a l’article 19 del present Decret.” 

V. CONCLUSIONS

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret pel
qual es regula el contracte global d’explotació i sol·licita al Govern que sigui receptiu a
les recomanacions formulades en el present dictamen. 

Barcelona, 18 de setembre del 2006

La presidenta La secretària executiva
Mercè Sala Schnorkowski Teresita Itoiz i Cruells
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PROJECTE DE DECRET pel qual es regula el contracte glo-
bal d’explotació.

PREÀMBUL

Un dels reptes als quals hauran de fer front les explotacions agràries a Catalunya és el
d’adaptar-se a les reformes de la política agrícola comuna i fer que la seva activitat sigui
respectuosa amb el medi ambient, tot assegurant una rendibilitat i una millor eficàcia en
la seva gestió tecnicoeconòmica i d’orientació estratègica per així poder garantir-ne la
continuïtat. 

La Llei 18/2001, d'orientació agrària, de 31 de desembre, 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 UE, de l'Estat i, en el futur, de la modulació, amb l'objec-
tiu de fomentar les activitats respectuoses amb el medi i promoure models específics
d'activitat agrària.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, arran del procés de reforma de la polí-
tica comunitària que es durà a terme durant el període 2007-2013 va endegar un pro-
grama pilot per tal d’orientar les explotacions agràries catalanes cap a la consecució
d’una major competitivitat i multifuncionalitat, amb la incentivació de mesures de caràc-
ter innovador i de millora de la qualitat, per tal d'implantar una nova manera de gestio-
nar els ajuts que consideri l'explotació en la seva globalitat.

L’Ordre ARP/307/2005 aprovava les bases reguladores del pla pilot dels contractes glo-
bals d’explotació, amb els quals s’ha pretès integrar i unificar la gestió dels ajuts al des-
envolupament rural i també dels ajuts derivats de les organitzacions comunes de mercat
(OCM) corresponents, a través dels contractes globals d'explotació, amb la voluntat de
simplificar els tràmits de gestió dels diversos ajuts, establerts entre titulars d’una explo-
tació agrària i l’administració.

Atès els nous requeriments que estableix el Reglament CE 1782/2003, del Consell, de
29 de setembre, que estableix les disposicions comunes aplicables als règims d'ajut
directe en el marc de la política agrícola comuna i instaura determinats règims d'ajut als
agricultors.

Atès el nou Reglament CE 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, relatiu a les aju-
des al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural (FEADER), estableix 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 la millora de la qualitat de vida en les zones
rurals i la diversificació de l’economia rural. En el marc d’aquest reglament, dins el Pla
estratègic nacional, es preveu l’establiment de contractes territorials d’explotació per
gestionar les mesures dels dos primers eixos, els quals hauran de quedar definits als
programes de desenvolupament rural.

Així mateix i dins el marc del reglament anterior, el Departament d’Agricultura, Ramaderia
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i Pesca va impulsar quinze pactes territorials dins l’àmbit de Catalunya, per tal de pro-
moure una dinàmica d’interrelació entre diferents agents socials i l’administració amb
l’objectiu de consensuar les línies estratègiques de desenvolupament rural, que s’hauran
de concretar en diferents mesures dins d'aquests contractes globals, per aprofitar així
les sinèrgies del territori, el reconeixement de la multifuncionalitat de l’agricultura, la inte-
gració de la cadena agroalimentària i la sostenibilitat des dels punts de vista mediam-
biental, econòmic i social.

Atès el Decret que regula el sistema d’assessorament agrari de Catalunya, on queden
registrades les entitats que presten serveis d’assessorament a les explotacions agràries,
que donaran compliment als serveis de gestió i assessorament que preveu el contracte
global d’explotació.

Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’acord amb el
govern, 

DECRETO:

Capítol 1 - Disposicions generals

Article 1. Concepte i finalitats

1.1 El contracte global d’explotació és un acord de col·laboració entre l’administració i
el titular d’una explotació agrària que, d’acord amb l’article 2.e) de la Llei 18/2001, d’o-
rientació agrària de Catalunya, té com a objectiu incentivar el desenvolupament d’un
projecte global integrador de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i
socials de l’agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agrà-
ries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

1.2 Conforme amb la línia d’actuació definida a l’article 4.e), amb relació a l’article 21.e)
de la Llei esmentada, el contracte global d’explotació defineix els compromisos del titu-
lar de l’explotació 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
l’Administració de l’Estat, i també de la modulació establerta a la normativa comunitària.

2.3 El contracte global d’explotació es refereix al conjunt de l’activitat de l’explotació
agrària i se subscriu sempre sens perjudici de tercers.

Article 2. Parts signatàries

Són parts signatàries en el contracte global d'explotació, l’administració de la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i les persones, físiques
i jurídiques, així com les comunitats de béns, que siguin titulars d’una explotació agrària.

Article 3. Condicions generals d’elegibilitat

Les explotacions agràries que són objecte d’un contracte global d’explotació han de reu-
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nir les condicions de caràcter general següents:

a) Estar integrades en l’àmbit territorial de Catalunya i degudament registrades al
Registre d’explotacions agràries de Catalunya en els termes que estableix el Decret
263/2003, de 21 d’octubre.

b) Estar incloses a la declaració única agrària que ha d’haver presentat el titular en els
termes establerts per la normativa reguladora de la citada declaració.

c) Han de pertànyer al titular de l’explotació a títol de propietat o de qualsevol altre dret
real que atribueixi l’ús i gaudi de la finca o, altrament, han d’estar en possessió del
titular de l’explotació a títol d’arrendament o altre dret que atribueixi el gaudi de la
finca.

Article 4. Condicions i requisits específics

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 relació a cada un dels diferents
nivells i tipus de contractes, així com amb relació a cada una de les accions objecte de
finançament públic. Aquests requisits específics poden ser establerts per ordre del/de la
conseller/a d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en els plecs de condicions i compromisos
lligats a cada acció objecte de finançament públic, els quals poden preveure requisits
específics a través d’indicadors de dimensió econòmica de l’explotació i altres requisits
similars, que tendeixin a la consecució dels objectius pretesos en cada cas concret.

4.2 Els agricultors joves que pretenguin instal·lar-se podran subscriure un contracte glo-
bal d’explotació, d’acord amb els criteris d’elegibilitat que estableixi la convocatòria dels
ajuts.

4.3 Sempre que ho requereixi la realització dels projectes que s’hagin de dur a terme d’a-
cord amb els compromisos que es volen subscriure, s’haurà d’acreditar que es disposa
de l'autorització administrativa corresponent.

Article 5. Estructura

El contracte global d’explotació s’estructura en dos nivells que no s'exclouen entre ells:

a) El primer nivell, el règim específic del qual el regula la secció 1, del capítol 3 d’aquest
Decret, articula els drets i deures dels titulars d’explotacions agràries derivats de la
normativa comunitària sobre el règim d’ajuts directes, que estableix el Reglament
CE 1782/2003, i la normativa que el complementa. Amb ell, es pretenen assegurar
uns nivells bàsics, tant d’ingressos a través dels pagaments directes, com de pro-
tecció ambiental, seguretat alimentària i benestar dels animals, a través de la condi-
cionalitat.

b) El segon nivell, que té el seu règim específic a les disposicions de la secció 2, del
capítol 3 d’aquest Decret, preveu la producció de beneficis més amplis per part de
les explotacions agràries, relacionats amb la millora econòmica, social i ambiental
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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, relatiu als ajuts al desenvolu-
pament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEA-
DER).

Article 6. Convocatòria

Els ajuts que constitueixen la contraprestació pública als compromisos assumits pels
titulars de les explotacions es convocaran anualment a través d’una ordre del/de la con-
seller/a d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Article 7. Terminis de sol·licitud

El termini per presentar les sol·licituds de signatura del contracte en qualsevol del seus
nivells es fixarà en la convocatòria dels ajuts. 

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 contractes globals d’explotació les exercirà el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.

8.2 Correspon al/a la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia i Pesca l’aprovació dels
menús d’opcions i dels plecs de condicions i compromisos, als quals fan referència, els
articles 13 i 14 d’aquest Decret, respectivament.

8.3 Correspon al/a la director/a general de Desenvolupament Rural la resolució dels
expedients relatius a la subscripció, modificació i resolució dels contractes globals d’ex-
plotació així com totes les competències en la matèria que regula aquest reglament, que
no siguin expressament atribuïdes a un altre òrgan.

Article 9. Òrgan col·legiat del contracte global d’explotació

9.1 Una ordre del/de la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia i Pesca establirà la compo-
sició de l’òrgan col·legiat del contracte global d’explotació.

9.2 És funció de l‘òrgan col·legiat emetre informe en tots els procediments sobre apro-
vació, modificació, ampliació o resolució dels contractes globals d’explotació en el seu
àmbit territorial, així com emetre informe en tots els altres casos en què els ho sol·liciti
l’òrgan actiu competent en la matèria regulada en aquest Decret. 
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Article 10. Entitats d’assessorament

10.1 En el procés d’elaboració del contracte global d’explotació del segon nivell seran
col·laboradores de l’administració les entitats a les quals es refereix el Decret pel qual es
regula el Sistema d’assessorament agrari de Catalunya i l’Ordre ARP/135/2006 sobre el
reconeixement d’entitats col·laboradores amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca en matèria d’ajuts i subvencions.

10.2 Les entitats reconegudes com a col·laboradores a l’empara de l'Ordre esmentada
i que col·laborin en el procés d’elaboració del contracte global d’explotació seran desig-
nades com a entitats d’assessorament del contracte global d’explotació.

10.3 Les entitats que col·laborin en l’elaboració i el seguiment de contractes del segon
nivell han d’estar inscrites al Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya per
al nivell d’assessorament integral agrari i rural, que estableix l’article 3 del Decret que
regula el Sistema d'assessorament agrari de Catalunya.

10.4 Sens perjudici del que s’estableix al Decret esmentat i al conveni de col·laboració
al qual es refereix l’article 6 de l’Ordre ARP/135/2006, de 23 de març, les entitats d’as-
sessorament del contracte global d’explotació tindran les funcions següents:

a) Elaborar la diagnosi i el pla d’explotació, a què fa referència l’article 20 d'aquest
Decret amb proposta, si escau, de recomanacions i millores de l’explotació incloses
dins el pla d’explotació. 

b) Prestar assessorament a les explotacions agràries. En especial han de garantir, a les
explotacions que hagin signat un contracte global d’explotació, assessorament tèc-
nic específic a la producció, assessorament per a la millora de la qualitat alimentà-
ria i traçabilitat, i assessorament per a la transformació i la comercialització de pro-
ductes agraris.

c) Fer el seguiment de les millores proposades en matèria de comptabilitat, aspectes
econòmics, gestió empresarial i diversificació de l’activitat, així com sobre legislació
d’ajuts i requisits legals de gestió.

d) Garantir l’assessorament i el seguiment de les millores proposades en matèria de
bones condicions agràries i mediambientals, així com en matèria de condicionalitat
dels ajuts directes.

e) Assistir, per mitjà del personal tècnic que hagi realitzat la diagnosi de l’explotació o
que sigui responsable del seu assessorament, i a requeriment de l’òrgan competent
o a petició del titular de l’explotació, a les inspeccions que es realitzin a les explota-
cions objecte d’un contracte global d’explotació o a les seves dependències.

10.5 Les entitats d’assessorament actuaran amb plena objectivitat en les funcions de
gestió i assessorament, promouran les millores més convenients, tenint en compte els
resultats de la diagnosi prèvia de l’explotació, i asseguraran un tracte d’igualtat a tots els
sol·licitants i a tots els signataris del contracte global d’explotació.

10.6 Les entitats d’assessorament s’abstindran de divulgar qualsevol informació perso-
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nal que obtinguin en l’exercici de la seva activitat i, en tot cas, aquesta informació esta-
rà subjecta al que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de les dades de caràcter personal.

10.7 En cas d’explotacions incloses dins d’un espai natural protegit, les entitats d’asses-
sorament hauran de realitzar les seves funcions de manera coordinada amb els òrgans
gestors de l’espai. Així mateix, a les explotacions que tinguin aprovat un pla tècnic de
gestió i millora forestal o un pla simple de gestió forestal, les entitats d’assessorament
hauran de coordinar les seves tasques amb els òrgans competents de l’administració
forestal de Catalunya.

Capítol 3 - Estructura i contingut del contracte

Secció 1. Primer nivell: ajuts directes i compliment de la condicionalitat

Article 11. El contracte global d’explotació de primer nivell

El primer nivell del contracte global d’explotació comprèn els ajuts directes que estableix
el Reglament CE 1782/2003, i la normativa que el complementa. El seu objectiu és asse-
gurar un nivell bàsic d’ingressos als titulars de les explotacions agràries, així com garan-
tir el compliment de la condicionalitat, a través dels requisits legals de gestió i de les
bones condicions agràries i mediambientals.

Article 12. Condicionalitat

Tots els beneficiaris del contracte global d’explotació han de complir, a la seva explota-
ció, els requisits legals de gestió de l’annex III del Reglament CE 1782/2003, de 29 de
setembre, i les bones condicions agràries i mediambientals que estableix el Reial decret
2352/2004, de 23 de desembre, sobre l’aplicació de la condicionalitat amb relació als
ajuts directes de la política agrícola comuna, i el Decret 221/2005, d’11 d’octubre, de la
Generalitat de Catalunya, sobre l’aplicació de la condicionalitat amb relació als ajuts
directes de la política agrícola comuna.

Secció 2. Segon nivell: ajuts de desenvolupament rural

Article 13. Menús d’opcions

13.1 El segon nivell del contracte global d’explotació s’articula sobre la base d’un menú
d’opcions en el qual es fixen els objectius perseguits en un determinat àmbit territorial,
tant en els aspectes agraris i econòmics com en els aspectes ambientals i socials.

Per cada objectiu es fixen les accions pertinents, entre les quals el titular podrà escollir
les que li convinguin per elaborar un projecte coherent de contracte global d’explotació.

13.2 El menú d’opcions d’ajut s'aprova per ordre del/de la conseller/a d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca per cada un dels àmbits territorials que es determini, d’acord amb els
objectius prioritaris de la política agrorural i les previsions del pla de desenvolupament
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rural connectades amb els objectius i les finalitats definits a l’article 1 d’aquest Decret.
En tot cas, les diferents accions que integren un menú d’opcions han de ser coherents
entre elles i amb les organitzacions comunes de mercat.

Article 14. Plecs de condicions i compromisos

14.1 El contingut de cada acció objecte d’un menú d’opcions s'ha de concretar a tra-
vés d’un plec de condicions i compromisos, que tendeixin a assegurar la consecució
dels objectius i les finalitats del contracte global d’explotació.

14.2 El plec de condicions i compromisos ha de figurar, necessàriament, en un annex de
les ordres que aprovin els menús d’opcions i en relació a cada acció, i ha de concretar:

a) Els objectius perseguits.

b) L’àmbit d’aplicació de l’acció, amb especificació del lloc o llocs on s’ha de portar a
terme i, si escau, els sistemes de producció a què fa referència.

c) Els requisits i les condicions d’elegibilitat específics, si escau. 

d) Els mitjans que s’han de posar en funcionament o els resultats que s’han d’obtenir.

e) L’ajut susceptible de ser lliurat en contrapartida dels compromisos subscrits.

f) Les modalitats de control, les disminucions de l’ajut en funció del grau de compli-
ment dels compromisos i el règim sancionador aplicable.

14.3 Els plecs de condicions i compromisos els aprova el/la conseller/a d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca en aplicació del Reglament CE 1698/2005, del Consell, relatiu als
ajuts al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural (FEADER).

Els plecs de condicions i compromisos hauran de tenir en compte també les polítiques
d’ordenació del territori.

Article 15. Requisits dels signataris

15.1 En el cas dels contractes globals d’explotació del segon nivell, els signataris hau-
ran de reunir els requisits següents en la data en què se sol·licita la signatura del con-
tracte:

a) Si es tracta d’una persona física: que sigui major d’edat i no es trobi en situació de
jubilació o incapacitat per al treball o altra situació anàloga que comporti la percep-
ció d’alguna pensió de la seguretat social o de drets passius.

b) Si es tracta d’una persona jurídica: que el seu objecte social, segons els estatuts,
sigui la gestió d’una explotació agrària, que més 50% del seu capital social estigui
a mans d’agricultors o ramaders i que almenys una de les persones associades
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compleixi els requisits establerts a l’anterior apartat a). També poden subscriure un
contracte global d’explotació les associacions, fundacions i altres entitats sense
ànim de lucre, així com les institucions que tinguin per objecte l’ensenyament i la
recerca agrícola, sempre que gestionin una explotació agrària.

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.

15.2 El titular de l’explotació agrària que pretengui subscriure un contracte global d’ex-
plotació ha de complir les condicions següents:

a) Estar al corrent de les seves obligacions en matèria fiscal i de seguretat social.

b) Realitzar els itineraris formatius, portar la comptabilitat de l’explotació, disposar de sis-
temes de traçabilitat, contractar assegurances, de la manera i l'abast que determini
per ordre el/la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i complir la condicionalitat.

15.3 Els titulars que pretenguin subscriure els compromisos que preveu el Reglament CE
1698/2005, sobre els ajuts del FEADER al desenvolupament, que tinguin per objecte
inversions productives en les explotacions agràries hauran de complir el requisits
següents:

a) Complir les normes comunitàries aplicables a les inversions de les quals es tracti.

b) Aportar les garanties de coneixements i de competències professionals necessàries,
requisits que s’acompliran si es reuneixen qualsevol de les condicions següents:

Estar en possessió d’un títol o diploma que capaciti per a l’exercici de l’activitat
agrària. Els títols o diplomes idonis seran fixats per ordre del/de la conseller/a
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Justificar una experiència mínima de cinc anys en l’exercici de l’activitat agrària, ja
sigui com a treballador autònom o com a assalariat.

Justificar el coneixement i les competències professionals suficients en un informe
que acompanyi el projecte o, alternativament, integrar en el projecte un pla de for-
mació per a l’adquisició dels coneixements i les competències complementaris que
calguin.

Article 16. Contingut del contracte global d’explotació de segon nivell

16.1 Per mitjà del contracte global d’explotació en el seu segon nivell, el titular escull una
o diverses accions de les previstes al menú d’opcions aplicable a l’àmbit territorial de la
seva explotació, amb el corresponent plec de condicions i compromisos inherents a l’ac-
ció o accions escollides, de tal manera que cada contracte global d’explotació ha de ser
compatible amb els menús d’opcions corresponents, i ha de constituir un projecte cohe-
rent per a l’explotació concreta a la qual s’ha d’aplicar, d’acord amb el pla d’explotació
realitzat.
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16.2 El contracte global d’explotació de segon nivell tindrà una durada de cinc anys,
durant els quals les parts resten obligades a complir els compromisos contrets, sens
perjudici de la necessària observança dels deures legals derivats directament de la nor-
mativa comunitària i interna sobre la matèria objecte d’aquest Decret.

Article 17. Quantia dels ajuts

17.1 Els ajuts que poden ser acordats a través del segon nivell del contracte global d’ex-
plotació s'integren al Programa de desenvolupament rural de Catalunya.

17.2 Els contractes tipus i els plecs de condicions i compromisos, aprovats per ordre
del/de la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia i Pesca d’acord amb els articles 13 i 14
anteriors, fixaran les quanties i els sostres màxims i mínims de cada una de les accions.

17.3 Una ordre del/de la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia i Pesca pot establir un
import màxim per contracte global d’explotació, en el seu segon nivell, per tot el perío-
de de cinc anys.

17.4 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.

Article 18. Criteris de prioritat

En cas que l’import total dels ajuts sol·licitats superi l’import màxim que estableixi la con-
vocatòria, es reduiran els imports sol·licitats en funció de les disponibilitats pressupostà-
ries i segons els criteris de prioritats que s’estableixin a la convocatòria corresponent,
que tindran en compte els objectius i les finalitats perseguides, respectant, en tot cas, el
principi d’igualtat.

Article 19. Modificacions i ampliacions dels compromisos adquirits en el con-
tracte

19.1 Anualment i abans que finalitzi el període de modificacions dels ajuts associats al
primer nivell del contracte, els beneficiaris podran sol·licitar també la modificació dels
compromisos del segon nivell, per ampliacions de la superfície contractada inicialment.
En tot cas, el compromís lligat a la superfície es podrà ampliar a la superfície addicional
per 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 i Pesca.

19.2 En qualsevol moment de la durada del contracte, però només una vegada en el
període de cinc anys, el CGE podrà ser revisat per tal d’establir modificacions i/o amplia-
cions del contracte subscrit inicialment. En aquest cas, caldrà presentar, d’acord amb el
model normalitzat, una breu revisió de la diagnosi inicial i del pla d’explotació, per tal de
valorar l’evolució de l’explotació i poder valorar si les modificacions i/o ampliacions que
es volen introduir i que caldrà justificar degudament, són adequades. Per ordre del/de la
conseller/a d’Agricultura, Ramaderia i Pesca es podran establir supòsits pels qual es
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pugui sol·licitar una modificació fora del tercer any.

19.3 La sol·licitud de modificació o d’ampliació dels contractes l’haurà d’aprovar el/la
director/a general de desenvolupament rural, i estarà condicionada a les prioritats que
es fixin a les convocatòries d’ajut, als requisits legals establerts i a l’existència de crèdit
pressupostari suficient.

Article 20. Cessió total o parcial de l’explotació

20.1 En cas de cessió d’una part de l’explotació objecte del contracte, el cessionari
podrà assumir els compromisos corresponents a la part adquirida, pel període de temps
que resta de vigència del contracte. Aquesta assumpció de compromisos resta subjec-
te a autorització del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i es farà constar per
escrit com a annex al contracte originari. 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 pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca amb audiència de la persona interessada.

20.1 Si la cessió total o parcial de l’explotació no va acompanyada de la transferència
dels compromisos corresponents, el reemborsament de les subvencions percebudes
pot ser exigida al cedent en les condicions que preveu l’article 36 del Reglament CE
817/2004, de la Comissió.

Article 21. Supòsits de concentració parcel·lària i altres intervencions públiques

21.1 En cas que l’explotació objecte del contracte resulti inclosa en un procediment de
concentració parcel·lària o estigui afectada per qualsevol altra intervenció pública de
millora territorial, els compromisos previstos al contracte han de ser adaptats a la nova
situació de l’explotació.

21.2 Si l’adaptació no és possible i la importància dels compromisos que no poden ser
observats provoca la pèrdua de coherència del contracte, el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, 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

Article 22. Diagnosi i pla de l’explotació

22.1 La diagnosi prèvia en el cas del contracte global d’explotació de segon nivell l’hau-
rà de realitzar la persona interessada posant-se en contacte amb una entitat d’assesso-
rament de la seva elecció. Aquesta diagnosi prèvia haurà d'incloure els principals aspec-
tes de l’activitat actual i haurà de definir les estratègies de millora que s’han de dur a
terme, les quals es reflectiran al contracte global d’explotació. 

22.2 La diagnosi serà elaborada d’acord amb un model normalitzat aprovat pel
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i podrà contenir els apartats següents:
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Revisió descriptiva de les principals 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 i sobre qualitat de vida.

22.3 D’acord amb els resultats de la diagnosi, l’entitat d’assessorament, conjuntament
amb el titular de l’explotació, elaborarà un pla d’explotació, on es fixaran els principals
objectius de l’explotació relacionats amb les diferents accions previstes als menús d’op-
cions corresponents. Així mateix, el pla d’explotació recollirà totes les orientacions pro-
posades i encaminades a l’assoliment d’aquests objectius, juntament amb una planifica-
ció temporal de les inversions proposades, si escau.

22.4 Per a la realització de la diagnosi i del pla d’explotació es concedirà un ajut, la quan-
tia i les condicions de concessió del qual seran fixades per ordre del/de la conseller/a
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

22.5 Les inversions que es vulguin realitzar a l’empara d’un contracte global d’explota-
ció hauran d’estar planificades en el pla d’explotació com a condició per tal de rebre els
ajuts als quals pugui tenir dret, i que se sol·licitaran en els terminis que es fixin per ordre
del/de la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Article 23. Proposta de contracte

23.1 La proposta de contracte es formalitzarà en model normalitzat aprovat pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i el seu contingut ha de permetre apre-
ciar que el contracte proposat respon als objectius i les finalitats fixats a l’article 1 d’a-
quest Decret i les disposicions de la Llei d’orientació agrària que s’hi invoquen.

A aquest efecte, la proposta ha de contenir un detall dels compromisos que es pretenen
adquirir, amb relació al menú d’opcions de l’àmbit agroterritorial i els plecs de condicions
i compromisos lligats a les accions escollides. En tot cas, la tria de les accions s’ha de
traduir en un projecte coherent de contracte.

23.2 En tot cas les accions incorporades a la proposta de contracte que derivin del
Reglament CE 1698/2005, han de respectar les condicions establertes per obtenir la
corresponent coparticipació financera de la CE. 

Article 24. Sol·licitud de signatura del contracte

24.1 La sol·licitud d’acceptació s’ha de dirigir, juntament amb la proposta de contracte
a què fa referència l’article anterior degudament signada pel titular de l’explotació, al/a la
director/a general de Desenvolupament Rural, per mitjà de model normalitzat o de qual-
sevol de les maneres que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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24.2 Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada de:

a) La proposta de contracte que preveu l’article anterior.

b) Si escau, la documentació que acrediti el compliment de les condicions i els requi-
sits exigits, per cada acció o línia d’ajut, en el plec de condicions i compromisos o
en l’ordre de convocatòria.

c) Diagnosi i pla d’explotació a què fa referència l’article 21.

d) En cas d’inversions productives, documentació acreditativa de la titularitat de les
parcel·les que integren l’explotació, mitjançant:

Si la persona interessada ostenta el domini de la finca o un dret real sobre la mateixa, no-
ta simple informativa del registre de la propietat, amb data d’expedició no superior al mes.

Si la persona interessada té la finca en arrendament o mitjançant algun altre dret perso-
nal que atribueix el gaudi temporal de la finca, fotocòpia compulsada del contracte d’a-
rrendament o del títol corresponent.

Article 25. Resolució

25.1 La resolució dels contractes globals d’explotació correspondrà al/a la director/a
general de Desenvolupament Rural. 

25.2 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·lici-
tuds, 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 4 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, que
modifica l’article 81 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

25.3 Contra la resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, sens perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre
que es consideri adient.

Article 26. Procediment abreujat

26.1 Per ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca es poden establir
supòsits en els quals l’elaboració i signatura del contracte es tramitarà per un procedi-
ment abreujat. Aquests supòsits podran referir-se a contractes en què els ajuts compro-
mesos no siguin la contrapartida d’inversions productives, així com en tots els supòsits
en què els ajuts no superin determinades quanties. S’estableix aquest procediment per
a tots els contractes del primer nivell.

26.2 En l’aplicació del procediment abreujat es prescindirà de la diagnosi prèvia i del pla
d’explotació, previstos a l’article 22 d'aquest Decret, i s'iniciarà directament el procedi-
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ment amb la sol·licitud de signatura, a la qual s’acompanyaran els documents que esta-
bleixi l’ordre a què fa referència l’apartat anterior, i que siguin suficients per acreditar que
la persona interessada reuneix els requisits i condicions d’elegibilitat necessaris per als
compromisos concrets que pretén adquirir i per rebre els ajuts que són la seva contra-
partida. En aquests casos també es podrà prescindir de l’obligatorietat dels compromi-
sos establerts a l’apartat 2.b) de l’article 15 d’aquest Decret.

Capítol 5 - Execució dels compromisos

Article 27. Incompliment dels compromisos

27.1 Si el titular incompleix un o algun dels compromisos contrets a través del contrac-
te global d’explotació o les obligacions legals associades, els ajuts establerts en contra-
partida seran reduïts o revocats, en les condicions que preveuen els articles 70 i 73 del
Reglament CE 817/2004, de la Comissió, de 29 d’abril, i el Reglament CE 796/2004, de
21 d’abril, de la Comissió.

27.2 Per ordre del/de la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia i Pesca es determinaran 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 proporcio-
nalitat, sense que pugui anar més enllà del reemborsament de totes les quantitats per-
cebudes, sens perjudici de les possibles sancions a què l’incompliment hagués donat
lloc.

27.3 La reducció o revocació serà acordada, si escau, pel/per la conseller/a
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Si l’incompliment d’algun dels compromisos motivés
la falta de coherència del contracte global d’explotació, el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, amb audiència de la persona interessada, pot procedir a la rescissió
del contracte.

Article 28. Casos de força major

En cas que un titular d’explotació no pugui seguir assumint els compromisos subscrits
per causes de força major, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 39 del
Reglament CE 817/2004, s’adoptaran les mesures necessàries per adaptar els compro-
misos. Si l’adaptació no fos possible el compromís es donarà per finalitzat sense que
s’estableixi cap reemborsament. 

D’acord amb l'esmentat Reglament són supòsits de força major:

La mort del titular de l’explotació i la declaració de la seva incapacitat per al treball.

L’expropiació total o parcial de la finca que és base de l’explotació, sempre que l’expro-
piació no estigués prevista a la data de presentació de la proposta de contracte i sol·lici-
tud de la seva signatura.

Una catàstrofe natural greu que afecti considerablement la superfície agrària de l’explo-
tació.
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La destrucció accidental dels edificis destinats al bestiar de l’explotació.

L’existència d’una epizoòtia que afecti tota o part de la cabanya ramadera.

Capítol 6 - Control i règim sancionador

Article 29. Controls administratius i sobre el terreny

29.1 L’observança dels compromisos contrets i el compliment de totes les condicions
legals estaran sotmesos a control, que es realitzaran en diferents èpoques de l’any i con-
sistiran tant en controls administratius com en inspeccions sobre el terreny, d’acord amb
el que estableixen els article 67 a 69 del Reglament CE 817/2004, i el Reglament CE
796/2004, de la Comissió, de 21 d’abril, pel qual s’estableixen disposicions per a l’apli-
cació de la condicionalitat, la modulació i el sistema integrat de gestió i control relatiu a
determinats règims d’ajuts comunitaris. Supletòriament, són d’aplicació les correspo-
nents disposicions del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i les de la Llei estatal 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

29.2 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 comportarà la sus-
pensió dels ajuts dels quals és beneficiari, i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca pot procedir a la rescissió del contracte exigint el reemborsament de la totalitat
dels ajuts percebuts, incrementats amb l’interès legal, sens perjudici de les sancions que
siguin d’aplicació.

29.3 L’expedient corresponent a cadascun dels beneficiaris dels ajuts contindrà 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.

29.4 El procediment de gestió i control d’ajuts es desenvoluparà d’acord i en coordina-
ció amb el Sistema integrat de gestió i control dels ajuts als productors agrícoles i rama-
ders ubicats al territori de Catalunya, d'acord amb el Reglament CE 796/2004, de 21
d’abril, de la Comissió.

29.5 Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per
la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans com-
petents, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Article 30. Règim sancionador

El règim sancionador aplicable a la matèria regulada en aquest Decret és el que preveuen
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, i la resta de disposicions normatives que puguin ser d’aplicació.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca queda facultat per incloure en el con-
tracte global d’explotació i tramitar d’acord amb les disposicions d’aquest Decret qual-
sevol ajut que pugui establir la normativa comunitària o si escau estatal o autonòmica en
relació al foment de les explotacions agràries i del desenvolupament rural.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Jordi William Carnes i Ayats
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat per Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
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