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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
RESOLUCIÓ ARP/1174/2020, de 28 de maig, per la qual es modifica la Resolució ARP/3018/2018, de 28 de
desembre, per la qual es convoquen els ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els
mercats de tercers països, corresponents a la campanya 2019-2020 (ref. BDNS 433304).
Mitjançant la Resolució ARP/3108/2018, de 28 de desembre, es van convocar els ajuts de la mesura de
promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, corresponents a la campanya 2019-2020.
L'apartat 2 de la Resolució esmentada estableix en el paràgraf quart que la sol·licitud del saldo de l'ajut s'ha de
presentar, de manera improrrogable, com a molt tard el 31 de maig de 2020.
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estableix en la disposició addicional tercera la suspensió dels
terminis dels procediments administratius.
El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit
social i econòmic per fer front a la COVID-19, estableix en l'article 54 que els procediments de concessió de
subvencions, les ordres i resolucions de convocatòria i concessió de subvencions i els ajuts públics que ja
haguessin estat concedits en el moment de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març,
podran ser modificats per ampliar els terminis d'execució de l'activitat subvencionada, i, si és el cas, de
justificació i comprovació corresponents, tot i que no s'hagués previst en les bases reguladores corresponents.
Les mesures adoptades internacionalment per a fer front a la pandèmia de la COVID-19 han impedit les
persones beneficiàries de l'ajut de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers
països realitzar l'activitat subvencionada durant la vigència de l'estat d'alarma, i el termini restant entre el final
de la suspensió dels terminis administratius i la data de presentació de la sol·licitud de saldo de la campanya
2019/2020 fa impossible preparar adequadament la justificació de les activitats realitzades. Per aquest motiu,
convé modificar la data final del termini de presentació de la sol·licitud de saldo.
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector vinícola mitjançant la concessió d'ajuts
econòmics, d'acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

Modificar el paràgraf quart de l'apartat 2 de la Resolució ARP/3108/2018, de 28 de desembre, per la qual es
convoquen els ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països,
corresponents a la campanya 2019-2020 (ref. BDNS 433304), que queda redactat de la manera següent:
“La sol·licitud del saldo de l'ajut s'haurà de presentar, de manera improrrogable, com a molt tard el 30 de juny
de 2020.”

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
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i, potestativament, recurs de reposició davant
la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

Barcelona, 28 de maig de 2020
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