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INSTRUCCIONS PER A LA DONACIÓ DE PRODUCTES
AL BANC DELS ALIMENTS DINS
L’AJUDA A PRODUCTORS DESTINADA A COMPENSAR
ELS EFECTES ECONÒMICS DE LA CRISI DE LA COVID-19
El DARP ha creat una ajuda destinada a donar suport econòmic als productors
afectats per la pèrdua de canals de comercialització, i al mateix temps, ajudar als
sectors socials més castigats per la crisi econòmica i social: ajuts a productors
agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de
funcionament de determinats canals de comercialització com a
conseqüència de la crisi sanitària de la COVID19. En aquestes instruccions
s’explica com fer el procés de les donacions als Bancs dels Aliments i com,
posteriorment, es podrà demanar l’ajuda corresponent. Per a més detalls sobre
la sol·licitud i la tramitació de l’ajuda, podeu consultar l’ordre amb les bases de
l’ajut, la primera modificació de l’ordre, i la seva darrera modificació.
Els canvis introduïts en aquesta versió de les instruccions estan marcats en groc.
NOU: S’ha allargat el termini de les donacions fins el 25 de maig de 2021.
El contacte del DARP per a qualsevol dubte relacionat amb aquest ajut és:
ajutperibles.agricultura@gencat.cat

1. Beneficiaris
Poden ser beneficiàries d’aquesta ajuda:
i.

Les persones productores físiques o jurídiques que siguin productores
dels productes admesos per a fer les donacions descrits en el punt 2 i que,
a més, compleixin els requisits següents en el moment de presentar la
seva sol·licitud:

a) Haver presentat la DUN 2020. Els operadors que no estiguin obligats a
presentar la DUN, han d’estar inscrits en els registres corresponents.
b) Tenir la condició de PIME d’acord amb els criteris establerts en l’annex 1
del Reglament (UE) 702/2014 de 25 de juny o de microempresa, d’acord
amb el l’annex I del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de
juny.
c) Tenir un decrement de facturació de com a mínim el 25% (inclòs la
facturació en línia) durant algun dels mesos dins del període comprès
entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2021 en relació amb el mateix
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període de l’any 2019, atesa la pèrdua dels canals de comercialització
provocada per la crisi de la COVID-19. En el cas de productes amb un
cicle llarg de producció (per exemple, carn de boví), o de productes que
tinguin cicles alternats de producció (per exemple, oli d’oliva verge), el
càlcul del decrement es podrà fer en relació amb els mesos esmentats i
fins a 3 anys endarrere.
d) Els productors que formin part d’una cooperativa o SAT que sol·liciti
l’ajut, no podran sol·licitar ho com a productors individuals si ho ha
sol·licitat l’agrupació o organització de productors a la qual pertanyen.
ii.

Les entitats i associacions sense ànim de lucre que compleixin els
requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud :

a) Produir productes transformats de fruita i horta i productes làctics a partir
dels productes agraris dels productors definits en el punt i.
b) Tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 30% (inclòs la
facturació en línia) durant algun dels mesos dins el període comprès entre
l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2021 en relació amb el mateix període
de l’any 2019, atesa la pèrdua dels canals de comercialització provocada
per la crisi de la COVID-19.
iii.

Les cooperatives agràries i SAT que compleixin el punt i. b), c) i d).

iv.

Els elaboradors de productes làctics frescos, que comprin la llet
exclusivament a productors catalans que hagin presentat la DUN 2020,
que complexin el punt i. b), c) i d).

Per demostrar el decrement de la facturació, amb la sol·licitud caldrà fer una
declaració responsable conforme aquest decrement ha tingut lloc durant alguns
dels mesos compresos entre l’1 de març del 2020 i el 30 d’abril de 2021 i, a
posteriori, en els controls terreny previstos previs al pagament, s'haurà de
poder demostrar amb les factures i registres comptables adients i, quan sigui el
cas, amb documents emesos pels titulars de restaurants, menjadors col·lectius,
mercats municipals, fires o altres canals habituals de venda que han estat tancats
a causa de la COVID19.
2. Productes admesos per a les donacions subjectes a l’ajut
Es podrà fer donacions dels productes següents:




Fruites i productes hortícoles
Llet i derivats làctics frescos (formatge fresc, iogurts, mató, recuit)
Ous
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Carns, preferentment congelades, de conill, oví-cabrum, boví, equí i
aviram i porcí ibèric
Oli d’oliva verge o verge extra
Mel
Arròs
Productes transformats de fruita i horta
Productes elaborats de carn de porc (només en cas de productors que fan
la DUN)

En el cas de la carn, s’estableixen uns pesos màxims de canal, que consten en
la taula de preus que es troba en el punt 9. I també cal que els animals
siguin nascuts i engreixats en explotacions ubicades a Catalunya. En el cas de
bovins que no hagin nascut en aquestes explotacions, cal que hagin estat
engreixats a explotacions catalanes un mínim de 4 mesos.
Per a la carn de porc ibèric, el 50% del seu percentatge genètic ha de
correspondre a la raça porcina ibèrica, d'acord amb els tipus racials que estableix
l'article 3 de Reial Decret 4/2014, de 10 de gener, i els animals han d'estar
correctament identificats d'acord amb la normativa vigent al respecte, de
conformitat amb l'article 5 de Reial decret 4/2014, de 10 de gener, i registrats en
el registre de naixements d'acord amb el sistema ÍTACA d'identificació.

3. Formats i condicions dels productes
Tots els productes han de complir l’establert en la normativa sectorial aplicable
de comercialització.
Tots els productes hauran d’arribar al Banc dels Aliments (BA) preparats en
unitats de consum familiar, equivalents al format i envàs en què es posen
a disposició en el comerç minorista, com per exemple, dotzenes o mitges
dotzenes d’ous, envasos d’1 litre, 1,5 litres, 5 litres, carn en format d’1 kg,
congelada i filetejada, en daus o picada. En el cas de les fruites i verdures, no es
podrà lliurar formats de caixes més grans de 10 - 15 kg.
En cas que el BA consideri que un producte és no apte, el productor no rebrà
l’ajuda corresponent al lot afectat en concret, i el BA ho anotarà en l’Excel diari i
ho comunicarà al DARP en la seva notificació diària. En cas de discrepància, el
BA ho comunicarà al DARP per a que realitzi un control del producte afectat.
La carn ha d’arribar congelada i amb un format directament consumible al BA,
és per això que la indústria càrnia ha subscrit un acord amb el BA per fer-los
arribar la carn dels productors que es vulguin acollir a aquest ajut, amb aquestes
condicions. A aquest acord s’hi poden adherir tots els escorxadors i sales de
desfer de Catalunya.
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Els productes hauran de tenir una data de caducitat o consum preferent, que
permeti la seva distribució a través del Banc dels Aliments de forma que arribi al
consumidor dins del període establert de consum.

4. Dates per a fer les donacions
Les donacions es podran fer des del 20 de maig de 2020 i fins al 25 de maig
de 2021 o fins que s’arribi al límit pressupostari total de l’ajut. Els beneficiaris
també hauran de tenir en compte els imports màxims d’ajut fixats per tipus de
persona sol·licitant i producte, que es troben en la taula de l’apartat 7 d’aquest
document.
En el cas de donacions de carn que arribin a la seu de la Fundació Banc dels
Aliments a través d’un escorxador, es considera com a data de la donació la data
d’entrada del bestiar a l’escorxador.
En cas que s’arribi al límit pressupostari total, es donarà un avís a través de
l’apartat de la web del DARP.
Les delegacions del BA comunicaran diàriament al DARP, mitjançant un
document d’Excel, els lliuraments realitzats cada dia. L’actualització d’aquest
document es comunicarà al correu de contacte del DARP.

5. Lloc i forma de fer les donacions al Banc dels Aliments
Productes d’origen vegetal, llet, làctics, mel, ous, oli d’oliva i productes
elaborats
Abans de fer les donacions als BA, cal POSAR-SE EN CONTACTE AMB LA
DELEGACIÓ corresponent, per a acordar el dia, l’hora, el producte, i les dades
que li siguin necessàries al BA per tal que el BA pugui organitzar les seves
instal·lacions d’emmagatzematge, per a poder fer espai per al nou producte que
arriba.
Per a l’entrega de productes al BA cal portar un albarà de lliurament que
inclogui:








Número d’albarà
Data albarà
Nom, cognoms i NIF del productor
Correu electrònic i telèfon de contacte
Nom del producte
Quantitat bruta i neta de producte en kg o litres i en cas d’envasos, número
d’envasos
Número/s de lot de producte/s
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El BA anotarà, com a comprovant del lliurament fet, la data de la donació i afegirà
el segell i signatura de la delegació del BA on s’ha lliurat el producte.
El productor que ha lliurat el producte haurà de conservar tots els albarans per a
poder justificar posteriorment la sol·licitud de l’ajut.

Carns
Per a les carns, el procediment d’arribada al BA serà diferent que l’anterior
perquè el producte ha de passar abans per un escorxador. És per això que en
aquest cas cal tenir en compte el següent:
Com identificar les partides destinades al BA que arriben a un
escorxador
Els productors han d’acompanyar la partida que va adreçada al BA dins el
procediment per poder sol·licitar posteriorment l’ajut amb els documents
habituals: el document sanitari de trasllat i el document d’Informació de la
cadena Alimentària (ICA), i en aquest darrer document, a l’apartat
Observacions pel titular de l’explotació / Observaciones por el titular de
la explotación és on el productor ha d’afegir la menció “Animals destinats
al Banc dels Aliments dins l’Ajut per pal·liar pèrdues degudes al
COVID19”
Què ha de fer un escorxador amb les partides destinades al BA
Per poder fer seguiment dels imports de l’ajut, quan arribi una partida
identificada com s’indica en el paràgraf anterior, l’escorxador ens haurà de
comunicar diàriament les dades (que també es comuniquen al productor
sobre els pesos d’aquesta partida) al correu ajutperibles.agricultura@gencat.cat
La indústria càrnia realitzarà les tasques següents: sacrifici, especejat en
format filetejat, en daus o picada, i envasat (en safates d’1 Kg o per canal en
el cas del conill i l’aviram), congelat i transport fins a la delegació del BA.
Prèviament al lliurament al BA, la indústria es posarà en contacte amb el BA
per concretar lloc i data d’entrega. Per a pagar les despeses que suposen
aquestes tasques, les associacions de la indústria càrnia han establert un
acord amb el BA.
El document que l’escorxador ha de fer arribar al productor i al DARP ha de
contenir, com a mínim, aquestes dades:






Identificació de l’escorxador
NIF i nom del productor que ha entrat els animals
Número i data del certificat sanitari de moviment (CSM)
Els pesos de les canals dels caps entrats a l’escorxador amb el CSM
En el cas del boví, a més, també els números dels cròtals i el resultat de la
classificació de les canals.
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En el cas de la carn de porc ibèric, a més, la informació relativa a la identificació
del lot d'animals d'acord amb el seu número d'identificació en ÍTACA i explotació
d'origen.

El productor haurà de conservar el document sanitari de trasllat i el document
amb els pesos (i identificació i classificació, en el cas de bovins) de les canals
dels animals que li proporciona l’escorxador per poder justificar l’ajuda.
Les dades de contacte dels BA es troben al final d’aquest document, en
l’apartat 9.
6. Sol·licitud de l’ajut
El procediment per a la tramitació de l’ajut el trobareu en l’Ordre i en la resolució
de les convocatòries que es publicarà properament en el DOGC.
Hi haurà 3 períodes de presentació de sol·licituds per lliuraments realitzats entre
el 20 de maig de 2020 i el 25 de maig de 2021:
1. Primer termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 21 de
gener i acaba l’1 de febrer de 2021.
2. Segon termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 7 d’abril
i acaba el 16 d’abril de 2021.
3. Tercer termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 17 de
maig i acaba el 26 de maig de 2021.
Les sol·licituds per a participar en les convocatòries públiques d'aquests ajuts
s'hauran de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina
tramits.gencat.cat
La tramitació es farà en un únic tràmit, és a dir la sol·licitud i la justificació es
faran al mateix moment.
A més del formulari de sol·licitud, caldrà adjuntar tots els albarans de lliurament
de productes al Banc d’Aliments realitzats en el període que especifiqui la
convocatòria, i pels productes carnis, tots els certificats sanitaris de moviment
cap a l’escorxador junt amb el document que l’escorxador li proporciona on
consten els pesos, i classificació quan correspongui, dels animals sacrificats.
El termini per a fer la resolució de concessió i pagament serà de 4 mesos.

7. Import dels ajuts
L’import dels ajut es basaran en el valor de preus dels productes establerts pel
Gabinet Tècnic del DARP, com a mitja dels mesos de maig i juny del anys 2017,
2018 i 2019.
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Sobre aquest valor, s’aplicarà els percentatges d’ajut següents:
-

85%
95% per als beneficiaris que estiguin adherits a la Venda de Proximitat o amb
segell d’Artesania Alimentària.
100% per als beneficiaris inscrits en el Consell Regulador d’una DOP o una IGP,
del CCPAE , del CCPI o ser adjudicatari de la Marca Q.

Els imports màxims dels ajuts per tipus de persona sol·licitant i producte
donat al BA, estan recollits en la taula següent:
Tipus sol·licitant

Persones físiques o jurídiques
que fan la DUN
(persones beneficiàries 2.1)*

Cooperatives agràries
i SAT
(persones beneficiàries 2.2)*

Entitats sense ànim de lucre
(persones beneficiàries 2.3)*
Elaboradors de productes
làctics que
compren exclusivament la llet
a ramaders d’explotacions
catalanes que fan la DUN
(persones beneficiàries 2.4)*

Tipus producte
Fruita, llegums, cereals per a
consum humà
i productes hortícoles
Carn de boví, equí, oví, cabrum,
conill, aviram i porc ibèric
Llet i derivats làctics
Ous
Mel, fruits secs ,
productes transformats de fruita i
horta
Elaborats de carn de porc
Oli d’oliva verge i verge extra
Fruita, llegums, cereals per a
consum humà
i productes hortícoles
Carn de boví, equí, oví, cabrum,
conill, aviram i porc ibèric
Llet i derivats làctics
Ous
Mel, fruits secs
Productes transformats de fruita i
horta
Elaborats de carn de porc
Oli d’oliva verge i verge extra
Productes transformats de fruita i
horta
Productes làctics

Productes làctics elaborats
exclusivament amb llet de
productors que fan la DUN

Import màxim de l’ajuda

100.000€

16.000€

100.000€

Per cooperativa: 80.000€
Per SAT: 16.000€/soci
o 80.000€ per tota la SAT

40.000€

40.000€

* Segons l’Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol, modificada per l’Ordre ARP/225/2020, de 21 de desembre.
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En el cas de beneficiaris titulars d'explotacions ramaderes de porcí ibèric
inscrites en el Registre General d'Explotacions Ramaderes (REGA) establertes
en l'article 1b) de les bases de l’ajut, el percentatge de l’ajut podrà arribar al 100%
del valor de les canals no venudes, més 40€ per animal sacrificat.
8. Valor dels productes donats
El valor dels productes es calcularà d’acord amb els preus que estableix el
Gabinet Tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
per els mesos de maig i juny dels anys 2017, 2018 i 2019. En el cas que un
producte no hi estigui contemplat, s’establirà com a valor, el preu calculat amb el
mateix mètode.
Els valors establerts són els següents:
Fruites

Preus mitjans entrada mercat origen
maig i juny 2017-2019 (€/kg)
1,39
2,37
6,25
1,39
0,93
0,81
1,52
1,41
2,14
0,85
1,01
1,52
1,13
1,45
0,78

Albercoc
Cirera
Maduixa
Maduixot
Mandarina/Clementina
Meló
Nectarina
Nectarina plana (platerina)
Nesprer
Pera
Poma
Préssec
Préssec pla (paraguaià)
Pruna
Taronja

Fruits secs

Preus mitjans entrada mercat origen
maig i juny 2017-2019 (€/kg)
10,53
12,12
10,30
12,46
5,02
11,80

Ametlles crues
Ametlles torrades
Avellanes crues
Avellanes torrades
Nous amb closca
Nous sense closca
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Hortalisses

Preus mitjans entrada mercat origen
maig i juny 2017-2019 (€/kg)
0,59
0,47
0,74
0,73
0,69
1,29
0,49
0,74
1,12
0,39
0,49
0,47
0,74
2,51
0,61
0,83
1,63
0,97
2,54
0,66
0,40
0,83
0,40
0,88
1,55
0,75
0,30
0,56
0,88

Albergínia
All tendre
Api
Bleda
Bròquil
Calçot
Carbassó
Carxofa
Ceba tendra
Ceba seca
Cogombre
Col
Coliflor
Colirave
Enciam
Escarola
Espinac
Fava (hortalissa)
Mongeta tendra
Nap
Pastanaga sense fulla
Pastanaga amb fulla
Patata
Pebrot verd italià
Pèsol (hortalissa)
Porro
Rave
Tomàquet madur
Tomàquet verd
Oli

Preus mitjans entrada mercat origen
maig i juny 2017-2019 (€/l)
3,11
3,38

Oli d'oliva verge 0,8º a 2º (envasat)
Oli d'oliva verge extra <0,8º (envasat)
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Transformats fruites i hortalisses

Preus entrada mercat origen
(€/kg)
10,40
7,60
4,12
1,60
14,72
3,79

Melmelada
Confitura
Cremes vegetals
Sucs de fruita 100% naturals
Crema de garrofa i avellanes
Purés i compotes de fruita
Llegums

Preus entrada mercat origen
(€/kg)
3,0
3,1
3,0

Cigró cru
Llentia pardina crua
Mongeta blanca crua
Arròs

Preus entrada mercat origen
(€/kg)
0,8
0,9
2,9
1,1

Arròs rodó
Arròs rodó extra
Arròs bomba
Arròs semi-llarg
Productes càrnics
Vedella (classe U)
Vedella (classe R)
Vedella (classe O)
Xai (màx.12,5kg/canal)
Cabrit (màx.4,5kg/canal)
Conills (màx. 1,3kg/canal)
Pollastre broiler (màx. 1,9kg/canal)
Pollastre
Pagès/Campero
(màx.
3,5kg/canal)
Ànec
Poltre
Carn de porc ibèric (Pes mig canal 70 - 95
kg dels lots, amb +/-5kg en un 10% del lot)
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Preus mitjans entrada mercat origen
maig i juny 2017-2019 (€/kg canal)
4,00
3,72
3,50
6,17
10,77
3,20
1,92
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4,37
3,90
1,59
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Transformats càrnics

Preus entrada mercat origen
(€/kg)
8,04

Bull blanc
Productes

Preus mitjans entrada mercat origen
maig i juny 2017-2019
0,92 €/dotzena
7,13 €/kg

Ous
Mel envasada
Elaborats làctics

Preus entrada mercat origen

Llet de vaca pasteuritzada
Formatge fresc vaca (inclòs mató, recuit)
Iogurt (125g x 4) vaca
Llet de cabra o ovella pasteuritzada
Formatge fresc cabra o ovella (inclòs
mató, recuit)
Formatge tendre cabra o ovella
Iogurt (125g x 4) cabra o ovella

0,99 €/l
6,68 €/kg
1,32 €/pack
1,96€/l
10,95€/kg
14,00€/kg
2,16€/pack

9. Dades de contacte de les 4 delegacions del Banc dels Aliments
Girona
Carrer Palol d'Onyar, 3, 5, 17004 Girona
Telèfon: 972 22 34 63
Pepe Hostench. 649242828/ Info@bagirona.org
Rafael Garcia Márquez. 639634351/ Aprovisionament@bagirona.org
Tarragona
Carrer Escultor Rocamora, 14, 43204 Reus
Telèfon: 977 75 74 44
Joan Vila. Telf: 620592668, juanvilat@gmail.com
Lleida
Pol. Neoparc, Carrer de Vilanova de La Barca, 3, 25190 Lleida
Telèfon: 973 25 76 12
Oriol Berenguer. 665127697. direccio@bancalimentslleida.cat
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Sub-direcció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries

Barcelona
Carrer dels Motors, 122, 08040 Barcelona
Telèfon: 933 46 44 04
Montse Raventós: 687 775 895: aprovisionament@bancdelsaliments.org
Pedro Nogués: aprovisionament6@bancdelsaliments.org

10. Què cal tenir en compte per poder accedir a aquest Ajut
Els productors hauran de tenir clar que compleixen els requisits que
s’especifiquen en el punt 1.Beneficiaris.
Abans de fer donacions al BA, cal haver confirmat amb ells, mitjançant algun
dels telèfons o correus electrònics del punt anterior, que és possible fer la
donació i les condicions per fer-la.
Per a consultes o dubtes, teniu a la vostra disposició el correu que el nostre
Departament ha habilitat per a aquest ajut: ajutperibles.agricultura@gencat.cat
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