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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
ORDRE
AAR/121/2009, de 16 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts destinats al foment de l’artesania alimentària a Catalunya i es convoquen
els corresponents a l’any 2009.
El sector alimentari de Catalunya es caracteritza per l’elaboració de productes
artesanals que presenten característiques individualitzades i que es troben molt
arrelats en els hàbits de consum dels seus habitants.
La Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i el Decret 285/2006,
de 4 de juliol, pel qual es desplega aquesta Llei, deineixen l’artesania alimentària
com l’activitat d’elaboració i transformació de productes alimentaris que compleixen els requisits que assenyala la legislació en aquesta matèria i estan subjectes,
durant tot el procés productiu, a unes condicions que garanteixen a les persones
consumidores un producte inal individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la
intervenció personal artesana. L’artesania ocupa un punt important d’inlexió entre
el consum del producte sense transformar i la indústria de l’alimentació.
Les entitats associatives d’artesans i artesanes sense ànim de lucre proporcionen
a les persones associades assessorament i informació sobre l’adaptació a les noves
tecnologies, i al mateix temps uneixen esforços per assolir objectius comuns que
beneiciïn el conjunt de persones artesanes associades i augmenti en el coneixement
de la producció artesanal alimentària entre les persones consumidores.
El règim d’aquests ajuts serà el que estableix el Reglament (CE) 1998/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del
Tractat als ajuts de minimis (DOUE L-379, de 28.12.2006).
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector d’artesania
mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de inances públiques de
Catalunya, i a proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,
ORDENO:
Article 1
Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de l’artesania alimentària a Catalunya, les quals es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 2
2.1 Convocar els ajuts destinats al foment de l’artesania alimentària a Catalunya
per a les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2009, d’acord amb les bases
reguladores aprovades en l’article anterior.
2.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes comptats des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.
2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
AG06/D/4820001/6130 del pressupost del DAR per a l’any 2009, dotada amb un
import màxim de 180.000 euros.
2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajuts és el Servei de Denominacions
i Marques.
2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director
o la directora general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració que serà l’òrgan collegiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel subdirector o la
subdirectora general de Qualitat Agroalimentària, el subdirector o la subdirectora
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general d’Indústries Agroalimentàries, i el/la cap del Servei de Denominacions i
Marques.
2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notiicar-la per escrit a la persona
sol·licitant serà de 4 mesos, a comptar des de la data en què inalitzar el termini de
presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es
considera desestimada per silenci administratiu.
2.7 Contra la resolució de concessió del director o la directora general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries que no exhaureix la via administrativa,
es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà
de la notiicació de la resolució, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol
altres que es consideri adient.
En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podrà interposar en el termini de tres
mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per a resoldre i
notiicar tal com estableix l’apartat anterior.
2.8 Els ajuts concedits es faran públics en la web http://www.gencat.cat/dar/ajuts/
fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s’exposaran en el tauler d’anuncis de les
dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més,
en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.
Barcelona, 16 de març de 2009
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
ANNEX
Bases reguladores
—1 Objecte de l’ajut
1.1 L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és establir una línia d’ajuts per fomentar l’artesania alimentària que inclou les actuacions subvencionables següents:
a) L’organització, el patrocini i/o l’assistència a ires, exposicions, concursos i
jornades tècniques.
b) Accions de relacions públiques i missions comercials.
c) Elaboració de material divulgatiu i de promoció.
d) La informació i la publicitat en revistes especialitzades, receptaris, catàlegs,
llibres, Internet.
e) La publicitat en els diferents mitjans de comunicació i/o en els punts de
venda.
1.2 No és subvencionable el pla de foment executat i pagat en la seva totalitat
abans de la data de publicació de la convocatòria i de les bases reguladores que
s’aproven a l’article 1 d’aquesta Ordre.
—2 Persones beneiciàries
Poden ser beneiciàries d’aquests ajuts les entitats associatives d’artesans i artesanes, sense afany de lucre, que representin els interessos d’una única activitat
artesanal alimentària regulada e inclosa en el repertori d’oicis d’artesania alimentària
que estableix l’annex 2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la
Llei 14/2003, de 13 de juny, que estiguin inscrites al registre corresponent de la
Generalitat de Catalunya.
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—3 Tipus i quantia dels ajuts
3.1 L’ajut té caràcter de subvenció directa aplicable a les despeses derivades de
les actuacions que preveu l’apartat 1 d’aquest annex.
3.2 La quantia màxima destinada a aquest ajut i l’aplicació pressupostària a la
qual s’han d’imputar és la que determina a l’article 2.3 d’aquesta Ordre.
3.3 L’import de l’ajut serà d’un màxim del 70% de la despesa subvencionable.
3.4 La quantia màxima destinada a aquest ajut es ixa en 30.000 euros per
entitat beneiciària.
3.5 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de
sol·licituds, i de les disponibilitat pressupostària, i d’acord amb els criteris d’atribució
i prioritat que s’estableixen a l’apartat 4 d’aquestes bases reguladores.
3.6 Sense perjudici d’aquests imports màxims subvencionables, aquests ajuts
se sotmeten al Reglament (CE) 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de
2006, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis i, per
tant, el total d’ajuts de minimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir
els 200.000 euros bruts durant l’exercici iscal en curs i els dos exercicis iscals
anteriors.
—4 Criteris d’atribució i prioritat .
4.1 Les subvencions s’atorguen d’acord amb l’import màxim que preveu l’apartat
3 d’aquest annex.
4.2 En cas que l’import total dels ajuts sol·licitats superi l’import màxim que
estableix la convocatòria, es reduiran els imports sol·licitats en funció de les disponibilitats pressupostàries i els criteris de prioritat per ordre de preferència següents:
a) les entitats beneiciàries detallades a l’apartat 2 d’aquest annex, que realitzin
les activitats d’artesania alimentària lligades a la producció agropecuària.
b) les entitats beneiciàries detallades a l’apartat 2 d’aquest annex, que incloguin
associats i associades que actuïn en un àmbit geogràic més ampli.
En cas de manca de disponibilitat pressupostària en alguna de les prioritats
anteriors, es podrà reduir proporcionalment la quantia de l’ajut, d’acord amb el
pressupost disponible.
—5 Concurrència amb altres ajuts
Sense perjudici de les limitacions establertes en l’article 2 del Reglament (CE)
1998/2006, els ajuts que s’estableixen en aquesta Ordre es podran acumular a d’altres ajuts públics per les mateixes despeses subvencionables, sempre que aquesta
acumulació no doni lloc a una intensitat superior al percentatge subvencionat en
aquesta Ordre.
—6 Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web www.gencat.cat/dar/ajuts. Aquestes
sol·licituds s’adreçaran a la Direcció General de d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries, es presentaran als serveis centrals del DAR, preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, dins el termini establert en la convocatòria. Les sol·licituds presentades
fora de termini no s’admetran a tràmit.
6.2 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat
anteriorment en el DAR i de la qual no hagin variat les dades i continuïn essent
vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oicina del
DAR diferent a la que es va presentar la documentació caldrà indicar en l’imprès
de sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del DAR es va aportar
la documentació requerida:
a) Fotocopia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant o de qui
la representi, si escau.
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b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi
constància, si escau.
c) En el cas de persones jurídiques, fotocòpia compulsada de les escriptures i/o
estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau.
d) Certiicat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent.
En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DAR no serà necessari aportar
cap certiicació d’inscripció.
e) En el cas de persones jurídiques, certiicat de l’acord de l’òrgan competent
segons els estatuts de l’entitat per a sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos
corresponents.
f) Descripció dels mitjans humans, tècnics i materials propis o contractats per
dur a terme l’actuació.
g) Memòria detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut.
h) Pressupost detallat de les actuacions i, en el cas que la despesa subvencionable
superi la quantia de 30.000 euros de cost per execució d’obra, o de 12.000 euros en
el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses
de consultoria o assistència tècnica, la persona beneiciària ha de presentar tres
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per
a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les característiques
especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suicient
d’entitats que ho subministrin o prestin.
En cas que no es triï l’oferta més econòmica o que al mercat no hi hagi un nombre suicient de proveïdors, cal presentar una memòria explicativa que justiiqui
l’elecció.
6.3 L’imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes
que es relacionen a continuació i que la persona sol·licitant ratiica mitjançant la
signatura de la sol·licitud:
a) Que el compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sollicitud, pertany a la persona beneiciària de l’ajut. Si és la primera vegada que s’inicia
una relació amb el DAR o han variat les dades des de la presentació del full de dades
bancàries s’ha de presentar l’imprès EF-013, que es podrà obtenir en qualsevol de
les dependències del DAR o en la Web www.gencat.cat/dar/ajuts.
b) No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona
beneiciària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
c) No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa inalitat, llevat del supòsit
previst en l’apartat 5 d’aquestes bases, referit a la concurrència amb altres ajuts.
En cas d’haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o
internacionals, cal especiicar la quantia, la data de concessió i l’ens concedent.
e) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal
discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.
f) Ajuts de minimis rebuts en l’exercici iscal actual i en els dos exercicis iscals
anteriors, fent constar que l’ajut global de minimis que hagi rebut no superi els
límits establerts.
6.4 Les entitats sol·licitants han de facilitar tota la documentació complementària
que els sigui requerida pel DAR.
6.5 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada
comportarà l’autorització al DAR per a obtenir els certiicats necessaris per a la
tramitació de l’ajut a emetre per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i per
la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com pel Departament d’Economia
i Finances. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada,
mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certiicat o els certiicats que
es tracti en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ajut o en el moment de
la certiicació de l’ajut.
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—7 Compromisos i obligacions dels beneiciaris
Sense perjudici de l’establert a els apartats anteriors les entitats beneiciàries
han de complir les obligacions i els compromisos següents que hauran d’acceptar
expressament mitjançant la sol·licitud:
7.1 Fer constar en el material d’informació promocional o publicitària (inclosa
la informació electrònica) que es generi com a conseqüència de la implementació
de les actuacions desenvolupades amb l’ajut del DAR:
7.1.a) les identiicacions visuals del Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, sempre vinculades amb l’escut de la Generalitat de Catalunya i la frase
“Amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
de la Generalitat de Catalunya”, segons les normes d’harmonització del Programa
d’identiicació visual de la Generalitat de Catalunya.
7.1.b) El distintiu o logotip que identiica l’Artesania Alimentària de Catalunya
amb la frase “artesania alimentària” d’acord amb el Decret 285/2006.
7.2 Comunicar al DAR per escrit i dins els deu dies següents l’obtenció d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos que inancin les activitats subvencionades,
així com el total d’ajudes de minimis atorgades, tan aviat com es conegui i, en tot
cas, amb anterioritat a la justiicació de l’aplicació donada als fons percebuts.
7.3 Comunicar per escrit, al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, i abans de la seva realització, els canvis en les actuacions i/o els pressupostos
presentats inicialment, degudament motivats, els quals han de ser acceptats per
l’òrgan que concedeix la subvenció amb caràcter previ a la seva realització.
—8 Tramitació i resolució
8.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.
8.2 La Comissió de valoració podrà sol·licitar tots els documents i els informes
que consideri necessaris per a l’elaboració de l’informe d’avaluació.
8.3 Quan les sol·licituds qualiicades d’auxiliables superin la disponibilitat
pressupostària la Comissió de valoració determinarà l’assignació dels fons, d’acord
amb els criteris d’atribució i prioritats establerts en l’apartat 4 d’aquestes bases
reguladores.
8.4 D’acord amb la documentació presentada i l’informe de la Comissió de
valoració, l’òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l’òrgan
competent per resoldre.
8.5 En la resolució de concessió iguraran, com a mínim, l’import màxim de
l’ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneiciària, i el caràcter
d’ajut de minimis d’acord amb Reglament (CE) 1998/2006, de la Comissió, de 15
de desembre de 2006, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts
de minimis. Així mateix, s’ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona beneiciària declara tàcitament que està al
corrent de les seves obligacions amb l’administració tributària i la social i amb la
Generalitat de Catalunya.
8.6 La resolució de concessió es pot modiicar en cas d’alteració de les condicions
que van determinar l’atorgament, ja siguin les relatives a la persona beneiciària o
a l’administració.
—9 Justiicació i pagament
9.1 Les persones sol·licitants han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts
durant l’any natural i pagar-les i justiicar-les davant del DAR abans del 31 de gener
de l’any següent al de la convocatòria.
9.2 Per justiicar les actuacions realitzades caldrà presentar les factures corresponents amb un comprovant de pagament ja sigui xec nominatiu, rebut bancari,
transferència bancària, o altres de valor probatori equivalent, així com l’extracte
bancari que justiiqui el pagament, mitjançant documents originals dels quals també
s’adjuntarà una fotocòpia. Els justiicants han d’indicar amb tota claredat a quins
conceptes del pressupost previst, presentat amb la sol·licitud, es refereixen. Les
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entitats beneiciàries han de presentar també un informe detallat de les actuacions
realitzades i portar una comptabilitat analítica de costos referent a l’ajut, que serà
susceptible de comprovació per l’Administració.
S’admetran els pagaments en metàl·lic ins a un màxim de 300 euros per expedient,
que es justiicaran mitjançant la presentació de la factura corresponent que inclourà
l’expressió “Rebut en metàl·lic”, i es farà constar a la comptabilitat de l’entitat com
una disminució patrimonial pel valor del pagament efectuat.
9.3 El pagament de l’ajut s’efectuarà prèvia certiicació dels serveis competents
del DAR, segons la qual l’activitat i la despesa realitzades estan degudament justiicades, i s’efectuarà dins l’exercici pressupostari, sense perjudici de les excepcionalitats que es puguin produir.
9.4 Un cop efectuades les comprovacions oportunes, i si escau, es procedirà al
pagament de l’ajut mitjançant les modalitats següents:
a) Pagament íntegre, amb l’aportació prèvia de la documentació justiicativa de
les actuacions subvencionables.
b) Pagaments parcials, a mesura que es realitzin les actuacions subvencionables,
sempre que pel tipus d’actuació es pugui efectuar aquest pagament i compleixin la
inalitat per a la qual es va concedir l’ajut, amb la presentació de la documentació
justiicativa.
9.5 L’IVA dels justiicants queda exclòs de la subvenció si la persona beneiciària
no és un consumidor/a inal i se’l pot deduir.
9.6 Els òrgans competents del DAR comprovaran d’oici el compliment dels
requisits per accedir als ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb la sollicitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres.
9.7 El pagament de la subvenció es realitzarà amb una certiicació prèvia dels
serveis competents del DAR segons la qual l’activitat i la despesa realitzades estan
degudament justiicades, i s’efectuarà dins l’exercici pressupostari, sense perjudici
de les excepcionalitats que es puguin produir.
9.8 Les persones beneiciàries, per rebre l’import de les subvencions, han d’estar
al corrent de les obligacions amb l’administració tributària i la social en el moment
que el DAR realitzi les comprovacions corresponents amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no
tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya.
9.9 Les persones beneiciàries estan obligades a facilitar tota la informació que
els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de
Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb l’establert en el Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de inances
públiques de Catalunya.
—10 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats
percebudes indegudament
10.1 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten
l’obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
10.2 També procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència
d’interès de demora corresponent des del moment del pagament de l’ajut ins a la
data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableix
l’article 37 de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article
99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de inances públiques de Catalunya. També es pot procedir a exigir el
reintegrament si se superen els límits que estableix l’article 2.2 del Reglament (CE)
1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2007, sobre aplicació dels articles
87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis, i d’acord, si s’escau, amb l’establert a
l’article 3.2 del mateix Reglament.
10.3 El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei

Disposicions

26100

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5347 – 26.3.2009

30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i
el procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats que s’estableixin en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en el Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre.
—12 Inspecció i control
Els òrgans competents del DAR tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per a comprovar les dades que justiiquen l’atorgament de l’ajut i
d’inspeccionar les actuacions de foment realitzades per les entitats beneiciàries per
comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i compromisos
establerts en aquestes bases reguladores.
—13 Infraccions i sancions
El règim sancionador aplicable a aquesta línia d’ajuts és el que preveuen el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, sense perjudici de les especialitats que puguin derivar
de la normativa sectorial aplicable.
(09.077.221)
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