DECRET....., de modificació del decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es
regula el contracte global d’explotació.
En data 1 de març de 2007 es va publicar el Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel
qual es regula el contracte global d’explotació, amb l’objectiu d’adoptar el règim
jurídic dels contractes entre l’Administració i les explotacions agràries, que tinguin
com a finalitat el foment d’activitats agrícoles i ramaderes respectuoses amb el
medi ambient i la promoció de models específics d’activitat agrària.
D’acord amb el Decret vigent, la convocatòria dels ajuts per inversions productives
exigeix el compliment del procediment general establert pel Decret 50/2007, i per
tant la presentació de la diagnosi prèvia i del pla d’explotació en el moment de la
sol·licitud de signatura del contracte.
En aquest sentit, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural té la
voluntat de modificar el Decret 50/2007 amb l’objectiu de garantir un millor
funcionament del contracte, flexibilitzant la presentació del pla d’explotació i, si
s’escau, les seves posteriors modificacions, per tal d’afavorir la gestió i el
funcionament de les entitats assessores.
Igualment es preveu la possibilitat que determinats ajuts al desenvolupament rural
a través del FEADER, sempre que no generin inversions productives a
l’explotació, es puguin tramitar a banda del contracte global d’explotació.
Alhora, aquesta modificació també simplifica el capítol 3 del Decret 50/2007,
sobre l’estructura i contingut del contracte. Així, per la posta en marxa del
contracte no s’exigeix l’aprovació dels menús d’opcions i plecs de condicions i
compromisos, si no que per Ordre del/de la Conseller/a d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, d’acord amb les objectius prioritaris de la política agrorural i el
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, s’establiran les accions
objecte d’ajut per l’elaboració dels contractes.
... amb el Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;
... amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;
Per tot això, a proposta del conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i
d'acord amb el Govern,
DECRETO
Article 1

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera
següent:
.”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’hauran 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)” .
Article 2
Es modifica el segon paràgraf de l'article 5 del Decret 50/2007, de 27 de febrer,
pel qual es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la
manera següent:
“Per obtenir els ajuts a les inversions productives de les explotacions agràries i
aquells altres ajuts públics derivats del FEADER, que així es determini en les
corresponents ordres de convocatòria, els titulars d’explotacions agràries els
hauran de sol•licitar mitjançant el contracte global d'explotació i a través de la
DUN, d'acord amb el que estableixen els articles 21 i 22 d'aquest Decret.
S’entendrà per “inversions productives”, les inversions que donin lloc a un
augment significatiu del valor o rendibilitat de l’explotació agrària”.
Article 3
Es modifica l’article 11 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el
contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera següent:
“Article 11
Contingut del contracte global d’explotació
11.1 Per mitjà del contracte global d’explotació, el titular escull una o diverses
accions vinculades als ajuts emparats sota el contracte global d’explotació, de tal
manera que cada contracte ha de constituir un projecte coherent per a l’explotació
concreta a la qual s’ha d’aplicar, d’acord amb el pla d’explotació realitzat.
11.2 El contracte global d'explotació 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 normativa comunitària i interna sobre la matèria objecte d'aquest Decret.
11.3 Per ordre del/de la Conseller/a d'Agricultura, Alimentació i Acció 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, es
fixaran les accions pertinents, entre les quals el titular podrà escollir les que li
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convinguin per elaborar un projecte coherent de contracte global d’explotació. En
l’ordre s’ha de concretar, necessàriament, i en relació a cada acció, els següents
aspectes:
a) Els objectius perseguits.
b) L’àmbit d’aplicació de l’acció, si s’escau, amb especificació del lloc o
llocs on s’ha de portar a terme i els sistemes de producció a què fa referència.
c) Els requisits i les condicions d’admissibilitat 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
compliment dels compromisos i el règim sancionador aplicable”.
Article 4
Es modifica l’apartat 2 de l'article 15 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera
següent:
“15.2 Les ordres de convocatòria de les accions objecte d’ajut fixaran les quanties
i els sostres màxims i mínims de cada una de les accions”.
Article 5
Es modifica l’apartat 1 de l'article 17 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera
següent:
“17.1 El contracte global d’explotació podrà ser revisat una vegada a l’any i un
màxim de quatre vegades durant el seu període de vigència, per tal d’establir
modificacions i/o ampliacions del contracte subscrit inicialment. Aquesta revisió no
es podrà fer fins sis mesos després de signat el contracte, ni sis mesos abans del
seu acabament. En aquest cas, caldrà presentar, d'acord amb el model
normalitzat, l'actualització del pla d'explotació i, si s'escau, una breu revisió de la
diagnosi prèvia, 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,
Alimentació i Acció Rural es podran establir supòsits pels quals es pugui sol•licitar
una modificació addicional”.
Article 6
Es modifica l’apartat 3 de l'article 20 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera
següent:
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“20.3 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 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”.
Article 7
Es modifica l’apartat 5 de l’article 20 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera
següent:
“20.5 El pla d’explotació es presentarà en el termini fixat per Ordre del/de la
conseller/a d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i sempre dins el primer any de
sol·licitud del contracte”.
Article 8
Es modifica les lletres b) i c) de l’apartat 2 de l’article 21 del Decret 50/2007, de
27 de febrer, pel qual es regula el contracte global d’explotació, les quals queden
redactades de la manera següent:
“b) Si escau, la documentació que acrediti el compliment de les condicions i els
requisits exigits, per a cada acció o línia d'ajut, en l'ordre de convocatòria
c) Diagnosi prèvia, si escau, a què fa referència l'article 20 d'aquest Decret”.
Article 9
Es modifica l’apartat 2 de l'article 22 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera
següent:
“22.2 La proposta de contracte ha d’incloure un detall dels compromisos que es
pretenen adquirir, amb relació a les accions establertes en les ordres de
convocatòria corresponents. En tot cas, la tria de les accions s’ha de traduir en un
projecte coherent de contracte.
Les accions incorporades a la proposta de contracte han de respectar les
condicions establertes per obtenir la corresponent coparticipació financera de la
CE, d’acord amb el Reglament CE 1698/2005, de 20 de setembre”.
Article 10
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Es modifica l’apartat 2 de l’article 24 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera
següent:
.”24.2 En l'aplicació del procediment abreujat es prescindirà de la diagnosi prèvia i
del pla d'explotació, previstos a l'article 20 d'aquest Decret, i s'iniciarà directament
el procediment amb la sol•licitud de signatura, a la qual s'acompanyaran 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. En aquests casos
l'ordre esmentada també podrà prescindir de l’obligatorietat de determinats
compromisos que estableixen els articles 14.1 i 14.2.b) d'aquest Decret”.
Disposició derogatòria
Es deroguen els articles 8.2, 12 i 13 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació.
Barcelona,

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
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