Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Resolució per la qual s’encarrega a Tragsatec, S.A l’avaluació de l’eficàcia
dels programes escolars de fruites i hortalisses i de llet del període
2017/2018 a 2021/2022 (estratègia 2017-2023).
Antecedents
1. De conformitat amb l’article 8 del Reglament Delegat (UE) 2017/40, modificat
pel RD (UE) 2020/1239, els Estats Membre hauran de garantir el seguiment i
l’avaluació de l’aplicació dels seus Programes Escolars i comunicar els resultats a
la Comissió. L’informe d’avaluació, o informes d’avaluació en cas d’aplicació dels
Programes a nivell regional, es referirà a l’aplicació del programa escolar en els
cinc primers anys escolars de cada període cobert per l’Estratègia elaborada i es
presentarà a molt tardar l’1 de març de l’any civil següent al final del període dels
cinc anys que s’avaluen.
L’informe de l’estratègia 2017-2023 correspon presentar-lo a la Comissió com a
molt tard l’1 de març de 2023.
Els requisits mínims quant a format i contingut dels informes d’avaluació es
detallen a l’annex del Reglament (UE) 2020/1239.
D’acord amb l’article 8 del Reglament d’Execució (UE) 2017/39, modificat pel
RE(UE) 2020/1238, els Estats membres avaluaran l’aplicació del programa
escolar amb l’objecte de comprovar la seva eficàcia en relació amb els seus
objectius d’augmentar el consum per part dels nens i nenes i educar-los en hàbits
de consum saludables.
En l’apartat 5 de l’article esmentat al paràgraf anterior es detallen les
penalitzacions que comporta la presentació dels informes d’avaluació en el termini
establert.
Els Programes Escolars a Espanya s’apliquen a nivell de Comunitat Autònoma, en
conseqüència i tal com estableix l’article 17 del Real Decret 511/2017, són les
autoritats competents de les Comunitats Autònomes les responsables de la
realització de l’informe d’avaluació relatiu a l’aplicació dels Programes Escolars en
el seu territori.
2.- Que tant per raons d’eficàcia com per la manca dels mitjans tècnics i materials,
el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural considera
convenient encarregar a Tragsatec, SA l’execució de les actuacions previstes en
aquest encàrrec, d’acord amb l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
3.- Que la realització d’aquestes actuacions comporta disposar d’un equip humà
suficientment qualificat i dimensionat que permeti efectuar-les en la seva totalitat i
de forma ràpida i correcta i Tragsatec, SA disposa d’equips humans amb
coneixements en aquestes matèries i perfectament formats i preparats. Així
mateix, TRAGSATEC , S.A. compta amb els mitjans materials apropiats per a la
realització de l’encàrrec de conformitat amb al seu objecte social.
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4.- El règim jurídic de TRAGSATEC està regulat pel Reial Decret 69/2019, de 15
de febrer, pel qual es desenvolupa el règim jurídic de l’empresa de
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) i de la seva filial
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., SM.E., M.P. (TRAGSATEC).
Fonaments de dret
1. Article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
2.Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
3. Article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
4. Article 12.j) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
5. Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de
l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya;
6. Decret 253/2021, de de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
7. Reial Decret 69/2019, de 15 de febrer, pel qual es desenvolupa el règim jurídic
de l’empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) i de la
seva filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., SM.E., M.P. (TRAGSATEC).
8. Reglament (UE) 2016/791 del Parlament Europeo i del Consell, d'11 de maig de
2016, pel qual es modifica el Reglament (UE) 1308/2013 en allò referent al règim
d'ajuts per a la distribució en els centres educatius de fruites, hortalisses, plàtans i
llet, va establir un nou règim per aquests programes escolars, fixant un nou marc
normatiu i financer comú a partir de l'1 d'agost de 2017.
9. Reglament d’Execució (UE) 2017/39, de 3 de novembre de 2016, estableix les
normes de desenvolupament del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament i del
Consell, en allò relatiu a l’ajut a la distribució de fruites y hortalisses, plàtan i llet.
10. Reglament Delegat (UE) 2017/40, de la Comissió, de 3 de novembre de 2016,
pel qual es completa el Reglamento 1308/2013 del Parlament i del Consell, en allò
relatiu a l’ajuda de la Unió pel subministrament de fruites i hortalisses, plàtan i llet
en els centres escolars.
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11. Reglament(UE) 2020/1238, de la Comissió de 17 de juny de 2020, modifica el
Reglament Delegat (UE) 2017/40 en allò relatiu a l’avaluació de la posada en
pràctica del Programa Escolar.
12. Reglament(UE) 2020/1239, de la Comissió de 17 de juny de 2020, modifica el
Reglament d’Execució (UE) 2017/39 en allò relatiu al seguiment i l’avaluació de
l’aplicació del programa escolar i als controls terreny corresponents.
13. RD 511/2017, de 22 de maig, modificat pel RD 77/2019, RD 452/2019 i RD
110/2022, desenvolupa l’aplicació a Espanya de la normativa Europea en relació
amb els Programes Escolars de Fruites i Hortalisses i de Llet estableix les
disposicions relatives als sol·licitants, a l’estratègia i a les sol·licituds d’ajut de la
Unió Europea que els Estats membres han de presentar a la Comissió.
Ateses les consideracions exposades i a proposta de la persona titular de la
Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia,
Resolc
Primer.- Encarregar a TRAGSATEC, S.A. la realització dels treballs previstos en
l’Annex 2 i d’acord amb les condicions d’execució i liquidació que s’incorporen
com a Annex 1 per un import màxim de 63.110,58 € (no subjecte a IVA), import
que anirà a càrrec de la partida pressupostària AG06 D/227001300/6130/0000
FFEAGA
Segon.- Notificar aquesta Resolució a l’empresa TRAGSATEC, S.A.
Barcelona

David Mascort Subiranas
Secretari general del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural
P.D. (Resolució ACC/469/2022, 24 de febrer, DOGC núm. 8616, de 1.03.2022)
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Annex 1. CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LIQUIDACIÓ.
Objecte.TRAGSATEC, S.A. portarà a terme els treballs que es relacionen en l’Annex 2
que són descrits en la Propuesta técnico económica al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació para integrar en el SIGPAC cambios
correspondientes a la campaña 2022, emesa per TRAGSATEC, S.A.
TRAGSATEC, S.A. portarà a terme aquests treballs a l’empara dels que disposa
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic atès la seva
condició de mitjà propi i Servei Tècnic de l’Administració de la Generalitat.
Així mateix, TRAGSATEC, S.A. elaborarà un informe dels resultats finals de les
activitats objecte dels treballs.
Finançament.El pressupost per a l’execució d’aquests treballs és de 63.110,58 euros. Aquest
import es fixa d’acord amb les tarifes aprovades.
Vigència.El termini per a l’execució d’aquests treballs començarà el dia següent de la
signatura de l’encàrrec i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.
Mitjans d’execució.TRAGSATEC, S.A. haurà de portar a terme l’execució d’aquests treballs
directament i únicament, quan així sigui necessari, podrà procedir a la
subcontractació. De manera que, en cas de subcontractació TRAGSATEC, S.A.
ha de complir amb el que disposen en aquesta matèria la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i el Reial Decret 69/2019, de
15 de febrer, pel qual es desenvolupa el règim jurídic de l’empresa TRAGSA i de
la seva filial TRAGSATEC, S.A.
Així mateix, TRAGSATEC, S.A. es compromet a vigilar el compliment de la
normativa sobre Seguretat i Salut que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de Riscos Laborals, així com, la Llei 54/2003, de 12 de novembre,
de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals a través del
vigent Servei de Prevenció de la seva empresa.
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A més, TRAGSATEC, S.A. vetllarà i prendrà les mesures necessàries pel
compliment de la confidencialitat i de la protecció de dades d’acord amb la
normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i d’acord amb la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals; així com, aquella altra normativa reguladora de
protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació.
Execució dels treballs.Els treballs s’hauran d’executar d’acord amb les condicions tècniques que es
detallen en l’Annex 2.
Pagament.El pagament s’efectuarà prèvia presentació de les factures i certificats de la unitat
responsable de la correcta realització dels treballs.
Annex 2. TASQUES O TREBALLS A DESENVOLUPAR
1.

Disseny d’enquesta/es i establiments del sistema de mostreig

Es dissenyarà el tipus d’estudi que millor s’adeqüi als objectius plantejats i es
calcularà la mida mostral que resulti representativa de la població objecte
d’estudi.
1.1
Disseny d’enquesta/es : En col·laboració amb l’equip proposat del
Departament d’Agricultura, del Departament de Salut i del Departament d’Ensenyament,
TRAGSATEC revisarà el disseny de les enquestes utilitzades en el curs 2015/2016 i
elaborarà els models d’enquestes per incloure l’avaluació del Programa Escolar de Llet i
de les mesures educatives d’acompanyament dels Programes Escolars.
1.2
Establiment d’un sistema de mostreig.: en aquest sistema s’inclou el càlcul
de la mida de la mostra i la distribució espacial i censal de la mateixa, de manera que
garanteixi la seva representativitat. S’establirà el nombre mínim i òptim d’enquestes a
realitzar en cadagrup o estratificació establert.

Per determinar el sistema de mostreig es tindran en compte els següents estrats:
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Tipus de centre educatiu : Públic/Privat i com a variable els col·legis d’especial
dificultat d’àrees urbanes.

Grup d’edat : Grup de 3 a 6 anys / Grup de 6 a 8 anys/ Grup de 8-10 anys /
Grupde 10-12 anys

Per elaborar el mostreig el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural facilitarà a TRAGSATEC els cens dels centres educatius participants en els
Programes Escolars en les diferents actuacions que s’han realitzat dels cinc anys
que s’han d’avaluar, així com qualsevol altre informació necessària per dur a
terme l’avaluació.
2.

Gestió de les enquestes

Tragsatec posarà a disposició del DACC una plataforma de enquestes mitjançant
un enllaç web para complimentar i recollir les dades i elaborarà les instruccions i
recomanacionsnecessàries per emplenar-les i enviar-les.
El DACC s’encarregarà de la traducció de les enquestes i de les instruccions, i
farà la difusió i distribució de l’enllaç a la plataforma als centres educatius.
3.

Enregistrament de dades

TRAGSATEC farà la depuració de les dades recollides per al seu posterior
tractament estadístic.
Totes les dades personals necessàries per dur a terme aquestes gestions, a les
que TRAGSATEC tingui accés, seran tractades únicament conforme a la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals i la resta de normativa de protecció de dades personals que li
sigui d’aplicació.
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4.

Anàlisi Estadística i Elaboració de l’informe final

Es durà a terme el tractament estadístic dels valors obtinguts i s’elaborarà un
informe final en el qual s’exposaran, mitjançant taules, ràtios, mitges, diferents
tipus de gràfics (de barres, de sectors, etc..) de fàcil interpretació, les dades
obtingudes, agrupades per les diferents estratificacions.
L’informe haurà de tenir els requisits de format i contingut que estableix l’Annex
del Reglament (UE) 2017/39, modificat pel R(UE) 2020/39, estimant si s’ha
produït o no un augment general significatiu en el consum (així com en el
consum saludable) de fruites, hortalisses i llet de consum en els centres on ja
estan implantats aquests Programes i en quina mesura han ajudat a educar als
nens en hàbits de consum saludables, així com les diferències trobades entre els
diferents grups establerts, en cas que n ‘hi hagués.
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