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BASES PER ACCEDIR A LA DOTACIÓ ECONÒMICA DESTINADA A EXPLOTACIONS 
AGRÍCOLES AFECTADES PER L’INCENDI FORESTAL DE LA RIBERA D’EBRE 
SUCCEÏT EL 26 DE JUNY DE 2019 
 
El passat 26 de juny de 2019, les comarques de la Ribera d’Ebre, Garrigues i Segrià van 
patir un dels incendis forestals més importants de les últimes dècades. Més de 5.000 
hectàrees de cultius i de bosc van quedar afectades pel foc. A causa d’això, van quedar 
malmesos molts camps d’oliveres, vinyes i ametllers;  i infraestructures d’aquesta activitat 
de la qual en depenen molts agricultors i ramaders per a la seva subsidència.  
 
Fruit d’aquest escenari va sorgir la iniciativa “Rebrotem”.  La missió general de la iniciativa 
és la de coordinar diferents accions, des de la ciutadania, que ajudin a restaurar 
l’ecosistema rural perdut en l’incendi forestal. Aquesta iniciativa es va traduir en una 
campanya crowdfunding que va finalitzar el dia 29 de setembre de 2019  per poder revertir 
la situació de forma immediata, eficient i transparent.  
 
1. Objecte de la convocatòria 
L’objecte de la campanya Rebrotem era la de recuperar el potencial productiu de la zona 
afectada de les finques de les explotacions agràries i de diferents iniciatives de reforestació 
i divulgació tot contribuint a repensar el model de paisatge i de vida rural de la comarca de 
la Ribera d’Ebre, Garrigues i Segrià. Així doncs, la convocatòria es centre en distribuir la 
dotació econòmica recaptada a través de la campanya “Rebrotem” entre les persones 
titulars de les explotacions agràries afectades. 
 
2. Beneficiaris 
Podran ser beneficiaris les persones titulars d’explotació agràries afectades per l’incendi 
forestal del 26 de juny a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i Segrià i que hagin patit danys en 
el potencial productiu de les seves explotacions.  
 
3. Condicions generals d’admissibilitat i requisits 
Les explotacions agrícoles han d’haver estat afectades per l’incendi forestal del 26 de 
juny i han de complir les condicions generals d’admissibilitat: 
 
-Haver estat afectades pels incendis i en els termes municipals la Torre de l’Espanyol, 
Vinebre, Flix, la Palma d’Ebre, Bovera, Llardecans, la Granadella i Maials. 
-Estar incloses a la Declaració única agrària (DUN) de l’any 2019 pel sol·licitant de l’ajut.  
-Les superfícies, prèviament a l’incendi, havien de ser productives, no podien estar 
abandonades en condicions deficients de cultiu (com arbres morts, parcel·les sense 
mantenir, sense constatació de treball del sòl ni podes, etc.). 
-L’obligació de recuperar el potencial productiu i el de dedicar tot l’import que es rebi de 
Rebrotem a aquesta finalitat. En cas contrari s’hauran de reemborsar les quantitats rebudes 
i no usades en la finalitat bàsica, recuperar el potencial productiu. 
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4. Tipus i quantia de la dotació econòmica 
La dotació econòmica recollida de la campanya rebrotem i prevista per distribuir entre els 
beneficiaris és d’un import total de 112.112 euros.  
 
La distribució de la dotació econòmica en cada cas s’establirà seguint el següent criteri: 
 

• Sol·licitant amb la condició d’explotació agrària prioritària. 10 punts 
• Sol·licitant amb condició d’agricultor professional. 5 punts 
• Sol·licitant  amb una afectació d’entre 0-5 hectàrees. 5 punts 
• Sol·licitant amb una afectació d’entre 5-10 hectàrees. 10 punts.  
• Sol·licitant amb una afectació de més de 10 hectàrees. 15 punts.  

Els barems de puntuació són acumulables. La determinació de la quantia dels ajuts es 
realitzarà en funció del nombre sol·licituds i de la partida.  
 
S’estableix el següent topall màxim per beneficiari. 
 
El beneficiari amb 10 punts acumulats com a màxim podrà percebre 2.000 € 
El beneficiari amb 15 punts acumulats com a màxim podrà percebre 3.000 € 
El beneficiari amb 20 punts acumulats com a màxim podrà percebre 5.000 € 
El beneficiari amb 25 punts acumulats com a màxim podrà percebre 5.500 € 
 
5. Sol·licituds 
Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a través del correu 
rebrotem@uniopagesos.cat  o bé presencialment a l’oficina d’Agroxarxa a Mora d’Ebre, 
carrer del Dr Peris, 19, 1r, 43740, Móra d’Ebre.  
 
Documentació a presentar amb la sol·licitud. 
 
-Formulari de sol·licitud. 
-Dades d’identitat de la persona sol·licitant (DNI/NIF/NIE). 
-En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat 
sol·licitant. 
 
En el cas que el sol·licitant hagi fet el tràmit de sol·licitud de l’ajut de mínims destinats a les 
explotacions agràries afectades per l’incendi forestal de 26 de juny regulades per l’Ordre 
ARP/192/2019, de 23 d’octubre i la Resolució ARP/278/2019, de 28 d’octubre. 
 
-Còpia del formulari de sol·licitud que es va realitzar en el seu moment.  
 
En el cas de que el sol·licitant no s’hagués acollit a l’ajut regulat per l’ Ordre 
ARP/192/2019, de 23 d’octubre, caldrà que presenti la mateixa documentació recollida en 
dita Ordre.  
 
-Relació de parcel·les amb les dades cadastrals per a les quals es demana ajut. 
-Si és el cas, acreditació que està inscrita  al Catàleg d’Explotacions Agràries Prioritàries. 
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-Declaració responsable sobre: 
 

• Que totes les dades que consten a la sol·licitud són certes i que es compromet a 
aportar les dades i els documents necessaris per a la seva comprovació. 

• El compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol·licitud 
pertany a la persona beneficiària de l’ajut.  

 
6. Termini de sol·licitud 
El termini de presentació  de les sol·licituds és d’un mes i mig (45 dies) a partir de la data 
que es publiquin les bases.  
 
7. Procediment de concessió 
El procediment de concessió de la donació es realitzarà en règim de concurrència 
competitiva per a les sol·licituds del detallat a l’apartat 4.  
 
A efectes d’aplicar el criteri  de tipologia de beneficiari descrit en l’apartat 4 s’entén per. 
 
-Explotació Agrària Prioritària: aquell que hagi obtingut el reconeixement com a Explotació 
Agrària Prioritària  per part del DARP d’acord amb el Decret 44/2012, de 24 d’abril, i com a 
tal estigui inscrita en el Catàleg d’Explotacions Agràries Prioritàries.  
 
-Agricultor/a professional; la persona física titular d’una explotació agrària que obtingui, 
almenys el 50% de la seva renda total d’activitats agràries o altres activitats 
complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària 
no sigui inferior al 25% de la seva renda total i el volum d’ocupació dedicada a activitats 
agràries o complementàries sigui igual o superior a la meitat d’una unitat de treball agrari, 
d’acord amb la definició de l’article 3 f) del Decret 44/2012, de 24 d’abril.  
 
8. Inadmissió i desistiment 
L’incompliment dels requisis no esmenables o la presentació fora de termini de la sol·licitud 
comporta la inadmissió de la sol·licitud. 
 
9. Resolució  
En el cas que un sol·licitant hagi d'esmenar part de la documentació presentada se li 
donarà un termini de deu dies per presentar-la novament des del dia que se li comuniqui.  
 
La resolució s’efectuarà mitjançant comunicació individual i electrònica a cadascun dels 
beneficiaris. I el termini màxim per notificar-ho serà de quatre mesos a partir de la data de 
finalització de la presentació de sol·licituds.  
 
11. Pagament 
El pagament es realitzarà en el número de compte corrent facilitat en el moment de realitzar 
la sol·licitud.  
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12. Protecció de dades 
En compliment de la vigent normativa de Protecció de Dades, la persona sol·licitant haurà 
d’autoritzar expressament a rebrotem per al tractament de les seves dades personals, així 
al full d’inscripció s’inclourà la següent clàusula:  
 
“En virtut de la vigent normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
expressament autoritzo a: REBROTEM a incorporar les meves dades al fitxer “Afectats 
incendis Ribera 2019” de la seva responsabilitat. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar i 
tractar les dades de les persones afectades que volen accedir als ajuts. Les dades no seran 
transmeses a terceres persones que no s’hagin autoritzat expressament. En qualsevol 
moment es podrà revocar l’autorització atorgada i exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, suspensió, limitació, oposició al tractament de les seves dades personals i de 
portabilitat. Qualsevol petició s’haurà de dirigir a rebrotem@uniopagesos.cat, o bé adreçant 
escrit a la Casa de l’Agricultura, al carrer d’Ulldecona, 21-33, segona planta, de la ciutat de 
Barcelona.” 

 
 
14. Fiscalitat 
La percepció d’aquests ajuts per part dels afectats es troba subjecte a tributació per IRPF 
o Impost sobre Societats en funció de si la persona receptora és una persona física o 
jurídica. 
 
En Impost sobre Societats la percepció de l’ajut serà considerat un ingrés subjecte a 
tributació. 
 
En l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques la percepció d’aquest ajut serà 
considerat un guany patrimonial susceptible de tributació a la base general de l’impost. 
Això implica que serà necessari incloure aquests ingressos en el moment de realitzar la 
declaració d’IRPF. 
 
13. Relació de municipis afectats 
La Torre de l’Espanyol 
Vinebre 
Flix 
La Palma d’Ebre 
Bovera 
Llardecans 
La Granadella  
Maials 


