
	

 
 
PUBLICATS ELS AJUTS PEL MÍLDIU 
  
Ahir, 21/09 es va publicar l’Ordre ARP/154/2020, per la qual s’aproven 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.  
  
•        Persones beneficiàries. Poden ser beneficiàries les persones titulars d’explotacions 

vitícoles que siguin lliuradores de collita, que constin al Registre Vitivinícola (RVC) i que en el 
moment de presentar la sol·licitud siguin:  

  
•        Joves agricultors/es que compleixin la condició d’Agricultor/a Professional (instal·lacions de 

2018 i 2019 o sol·licituds de 2020. En aquest cas, el requisit d’AP s’ha d’assolir en un termini 
de 2 anys des de la data d’establiment efectiu). 

•        Agricultors/es Professionals. 
•        Explotacions Agràries Prioritàries, en el cas de persones jurídiques. 

  
•        Requisits. Les persones beneficiàries dels ajuts han de: 
  

• Tenir una explotació inscrita al Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC). 
• Haver presentat la DUN l’any 2019 i 2020. 
• Haver lliurat collita les campanyes 2019-2020 i 2020-2021 i disposar de les corresponents 

declaracions de collita. 
• Haver patit una reducció mínima d’un 35% en el rendiment mitjà de la declaració de collita 

de la campanya vigent, respecte de la de la campanya 2019-2020 com a conseqüència dels 
atacs de míldiu (en l’esborrany s’establia un pèrdua mínima del 45%). S’estableixen 
condicions concretes de determinació de la pèrdua en el cas de joves. 

  
•        Quantia dels ajuts. L’import de l’ajut es determinarà mitjançant el valor dels costos mitjans de 

producció del cultiu de la vinya de 2.190,64 €/ha, ponderat segons percentatge d’afectació de la 
plaga del míldiu i multiplicant per la superfície total de la persona lliuradora de la collita de l’any 
2020: 

  
Càlcul ajut = 2.190,64 x % d’afectació x superfície de persona lliuradora any 2020  

  
•        Criteris priorització i altres elements 
  
Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, segons el qual el total d’ajuts 
de minimis concedits a una persona beneficiària no podrà excedir els 20.000 euros bruts durant 
l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. 
  
La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la 
disponibilitat pressupostària i d'acord amb els següents criteris d'atribució i prioritats: 
  

• Explotacions vitícoles que hagin experimentat un decreixement del rendiment mitjà igual o 
superior al 55%: 3 punts. 

• Explotacions vitícoles que hagin experimentat un decreixement del rendiment mitjà igual o 
superior al 45% i inferior al 55%: 2 punts. 

• Explotacions vitícoles que hagin experimentat un decreixement del rendiment mitjà igual o 
superior al 35% i inferior al 45%: 1 punt. 

  
En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de suficient 
pressupost per atendre-les totes, es reduirà proporcionalment la quantia de l'ajut entre elles. 
  
Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans 
telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat 
  
És previst que en breu es publiqui la convocatòria que establirà el pressupost i altres condicions 
de sol·licituds. Tan bon punt es publiqui, us n’informarem. 

	


