
14 de setembre 2020

Reunions informatives sobre l’ajut al sector agrícola per 

a l’assessorament en fertilització

Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària 
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 RESOLUCIÓ ARP/2037/2020, de 5 d'agost, per la qual es convoquen

els ajuts de minimis al sector agrícola per a l'assessorament i suport

tècnic en matèria de fertilització sostenible corresponents a

2020 (DOGC núm. 8198 publicat el 11/08/2020)

 ORDRE ARP/139/2020, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases

reguladores dels ajuts de minimis al sector agrícola per a

l'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització

sostenible. (DOGC núm. 8194 publicat el 05/08/2020)

Normativa



3

 Presentació  telemàtica :      

 WEB:  https://web.gencat.cat/ca/tramits/

 Període execució i pagament :

 1 octubre 2019 – Data sol·licitud ajut (màxim 23 d’octubre)

 Termini presentació sol·licitud:

 1 octubre – 23 d’octubre 2020

 Termini presentació justificació de l’ajut:

 1 octubre – 30 d’octubre 2020

 Pressupost: 500.000 €

Convocatòria
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 Titulars d’explotacions agrícoles:      

 Han de sol·licitar la prestació de serveis  d’assessorament 

(A1422-D02)

 Declaració compliment requisits beneficiaris

 Disposar de superfície fertilitzable 

 Fer la DUN / DAN

 Resten excloses si:

 Ajut a la gestió de la fertilització CGE 

 Ajut agroambiental de Producció Integrada (PI) pels 

conreus de fruita seca en secà i cereals, CGE

Base reguladores. Beneficiaris
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 Professionals autònoms.

 Les persones jurídiques, les entitats associatives, les

cooperatives agràries, societats agràries de transformació, les

organitzacions de persones productores (inclou ADVs) i les

organitzacions professionals agràries.

 Disposar de persones assessores en fertilització 

(Comunicació prèvia del Decret 153/2019)

 Prestar assessorament, a com a mínim, 30 explotacions

Base reguladores. Sol·licitants/Perceptors
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 Subvencionar el cost de la prestació i el manteniment de serveis

d'assessorament i suport tècnic en fertilització sostenible, mitjançant

les actuacions d'assessorament tècnic detallades a l'annex 2:

 Realitzar l'assessorament en fertilització i elaborar, avaluar i realitzar

el seguiment de la planificació de la fertilització per a tots els cultius i

les superfícies de conreu fertilitzables de les quals la persona

beneficiaria és titular.

 Elaboració Pla fertilització

 Foment mesures beneficioses ambientalment

Base reguladores. Objecte subvenció

No s’inclou l’elaboració i presentació de la Declaració Anual de 

Nitrogen (DAN) i els llibres de gestió de la fertilització..
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 Tècnics contractats:

 1er tècnic/a: contracte a temps complet mínim 4 mesos

 2on tècnic/a: contracte a temps complet mínim 4 mesos i la 1a persona

tècnica temps complet, com a mínim, 8 mesos.

 Quantia ajuts:

 1er tècnic: 50% dels honoraris/costos laborals de la persona tècnica.

Despesa subvencionable màxima de 24.000 €.

Màxim ajut: 12.000 €

 2on tècnic: només per entitats i si disponibilitat pressupostària

Limitació: L'ajut no pot superar l'equivalent a 200 euros per persona

agricultura assessorada.

Base reguladores. Requisits i Quantia ajuts
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 Segons l'entitat prestadora del servei d'assessorament :

 Cooperatives agràries: 2 punts

 Altres entitats sense ànim de lucre que agrupen o representen 

explotacions agràries: 1 punt

 Entitats inscrites al Registre d'Entitats d'Assessorament Agrari: 1 punt

 Entitats amb persones tècniques assessores amb contracte posterior 

a l'1 d'octubre de 2019: 1 punt

 Segons el nombre de persones assessorades: 

>= 20 persones assessorades amb superfície fertilitzable en ZVA: 1 punt

>= 50 persones assessorades: 1 punt.

Aquestes puntuacions són acumulables.

Base reguladores. Criteris valoració
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1. Sol·licitud de l’ajut i presentació de documentació (1-23 d’octubre)

2. Justificació de l’ajut i documentació (1-30 d’octubre)

3. Revisió documentació i requeriments

4. Resolució provisional (etauler)

- Document d’acceptació de l’ajut o renúncies

5. Resolució definitiva (abans de finals 2020)

6. Control compliment compromisos a posteriori (% perceptors)

Procediment general de tramitació ajut



Tramitació telemàtica de la sol·licitud i justificació

 Per iniciar el tràmit cal anar a Tràmits Gencat i cercar-l’ho.    
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22162-ajuts-sector-agricola-assessorament-suport-tecnic-fertilitzacio-

sostenible?category=
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http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/2135-Ajuts-al-sector-agricola-en-materia-de-sanitat-vegetal?category=72df9720-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1


Tramitació telemàtica de la sol·licitud i justificació 
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El tràmit només serà efectiu quan hàgiu enviat els dos formularis 

(sol·licitud i justificació) i la documentació complementària d'aquests.



Tramitació telemàtica de la sol·licitud
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Consulteu la : Guia 

de tramitació 

electrònica de la 

sol·licitud. 
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Omplir formulari + Documentació entitats

- Certificat de l'acord de l'òrgan competent per sol·licitar l'ajut i acceptar els

compromisos corresponents.

- Còpia del contracte laboral, o de serveis, signat entre l'entitat i la persona

assessora en fertilització (document entre les parts).

- Còpia del document de sol·licitud de serveis d'assessorament individual,

d'acord amb el model normalitzat A1142-DO2

 Requeriment automàtic en cas de no presentació (25 MB)

- Relació de les persones beneficiàries, d'acord model normalitzat A1142-

DO3

- Altres (si escau: representació, escriptures, etc..)

Tramitació telemàtica de la sol·licitud
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Omplir formulari + Documentació professionals autònoms

- Còpia del document de sol·licitud de serveis d'assessorament individual,

d'acord amb el model normalitzat A1142-DO2

 Requeriment automàtic en cas de no presentació (25 MB)

- Relació de les persones beneficiàries, d'acord model normalitzat A1142-

DO3

- Altres

Tramitació telemàtica de la sol·licitud
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- Còpia del document de sol·licitud de serveis d'assessorament

individual, d'acord amb el model normalitzat A1142-DO2
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- Relació de les persones beneficiàries, d'acord model normalitzat

A1142-DO3



Tramitació telemàtica de la justificació
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Cal disposar del número 

d’expedient 

El tràmit només serà efectiu 

quan hàgiu enviat els dos 

formularis (sol·licitud i 

justificació) i la 

documentació 

complementària d'aquests.

Consulteu la : Guia de

tramitació electrònica de

la justificació



Tramitació telemàtica de la justificació
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Omplir formulari i adjuntar Documentació justificativa entitats

- Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció A1142-DO4
(disponible properament).

- Document que detalli, per a tota la relació de personal de l’ajut, les

activitats desenvolupades i el temps de dedicació exacta a les actuacions

subvencionades.

- Les còpies digitalitzades de les factures o nòmines i la documentació

acreditativa del pagament (NO són factures a l’agricultor)

- Personal propi: Nòmines personal laboral contractat +

acreditació pagament + certificació desglossada salari brut i

costos socials contractació.

- Contracte serveis: Factures que el professional contractat ha emès

a l’entitat sol·licitant de l’ajut + justificant de pagament.



Tramitació telemàtica de la justificació
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Omplir formulari + Documentació justificativa professionals autònoms

- Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció A1142-DO4
(disponible properament).

- Document que detalli, les activitats desenvolupades i el temps de

dedicació exacta a les actuacions subvencionades.

- Totes les factures emeses directament pel professional a les persones

agricultores assessorades + justificants de pagament.

- En la factura ha de constar l’objecte del servei: assessorament en

fertilització.

Les actuacions s’ha d’haver efectuat i pagat en el període comprès 

entre l’1 d’octubre de 2019 i el 23 d’octubre de 2020, i sempre amb 

anterioritat a la presentació de la sol·licitud.
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1. Sol·licitud de l’ajut i presentació de documentació (1-23 d’octubre)

2. Justificació de l’ajut i documentació (1-30 d’octubre)

3. Revisió documentació i requeriments: (màx 10 dies per respondre 

requeriments) 

4. Resolució provisional (etauler)

- Document d’acceptació de l’ajut o renúncies

5. Resolució definitiva  etauler + correu electrònic (abans de finals 

2020)

6. Control compliment compromisos a posteriori (% perceptors)

Procediment general de tramitació ajut



Preguntes
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www.gencat.cat
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