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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
ORDRE
AAM/122/2011, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia
de préstecs sense interès en règim d’ajuts de minimis per a les inversions de les
indústries agràries i alimentàries, i es convoquen els corresponents a l’any 2011.
En un entorn de crisi com l’actual cal establir mesures per donar resposta als
problemes financers de les empreses que permetin desblocar l’accés al crèdit i
garantir la continuïtat del seu finançament. L’objectiu d’aquesta Ordre és establir
instruments crediticis per contribuir al manteniment dels llocs de treball associats
a aquestes empreses i retornar l’economia cap al creixement sostenible.
Les convocatòries dels ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris efectuades fins ara en el marc del PDR de
Catalunya, han evidenciat la insuficiència de fons per l’ajut a la millora d’aquests
processos. Aquestes inversions són importants per la seva repercussió sobre el desenvolupament rural, i per la seva capacitat de generar valor afegit en les produccions
agràries a través de la producció i comercialització de nous productes, la millora de
la qualitat dels existents i la millora de la seva comercialització.
Les convocatòries dels ajuts a les inversions per a la comercialització en zones
periurbanes, o zones de població creixent, són normalment zones amb predomini
del treball en el sector terciari, amb un nivell de renda mitjana o alta, i situades en
l’entorn de les àrees urbanes o àrees densament poblades, i estan sotmeses a una
forta expansió industrial, urbanística i de serveis, característic del desenvolupament
econòmic modern que tenen com a conseqüència un retard relatiu econòmic i social
en el medi rural, per la qual cosa cal impulsar estratègies que vagin més enllà d’una
simple resistència a perdre el territori i amb això la identitat rural. Per això, s’ha
d’impulsar i donar suport a centres de venda directa a les persones consumidores
de productes subministrats pels/per les mateixos/es productors/es agraris/àries de
la zona, sense cap tipus de distribució intercalada.
Per això, es creu necessari atorgar un ajut que impulsi aquestes actuacions de foment de la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes
agraris i les inversions en zones periurbanes, mitjançant préstecs amb bonificació
d’interessos amb càrrec als pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
En la redacció d’aquesta disposició s’ha tingut en compte el que disposen la Llei
59/2003, de 19 de desembre, de normes reguladores de signatura electrònica, la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació
amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la
Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya,
així com el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels
mitjans electrònics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Donat que s’ha pogut constatar que, per aquests ajuts, les possibles persones
beneficiàries disposen dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la
tramitació electrònica de la sol·licitud d’aquests ajuts, es fa palès i és factible la
tramitació administrativa de la fase de sol·licitud només per mitjans electrònics,
de conformitat amb l’article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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).
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Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agroalimentari
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 finances públiques
de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,
ORDENO:
Article 1
1.1 Aprovar les bases reguladores, que es publiquen en l’annex 1, de la línia
de préstecs sense interès per a les inversions de les empreses agroalimentàries que
consten en l’annex 2, d’acord amb el procediment de tramitació telemàtica descrit
a l’annex 3.
1.2 Establir els municipis inclosos en les zones periurbanes en relació a l’ajut
adreçat a les associacions de productors a què fa referència l’apartat 2.2.a) de les
bases reguladores, que es publiquen en l’annex 4.
Article 2
2.1 Convocar la línia de préstecs sense interès per a les inversions de les empreses
agroalimentàries, corresponents a l’any 2011, d’acord amb les bases reguladores i
per a les inversions aprovades a l’article 1 d’aquesta Ordre.
2.2 El termini de presentació de les sol·licituds del préstec serà d’un mes a
comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre en el DOGC.
2.3 El finançament dels préstecs que estableix aquesta Ordre va íntegrament
a càrrec de la partida pressupostària D/830000200/6130/0000, del pressupost del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2011, un import màxim de 17.250.000,00 euros.
S’estableix una quantia addicional estimada de 17.250.000,00 euros, condicionada
a les disponibilitats pressupostàries efectives. La concessió dels préstecs es condiciona a la signatura del conveni entre el DAAM i l’Institut Català de Crèdit Agrari
(ICCA), que és l’organisme encarregat de formalitzar i gestionar els préstecs.
2.4 L’òrgan instructor dels expedients és el Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentàries.
2.5 L’òrgan competent per emetre resolucions sobre les sol·licituds corresponents
és la persona titular de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries. A aquests efectes, es nomena una comissió de valoració, que
serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajut. Està constituïda
pel subdirector o la subdirectora general d’Indústries Agroalimentàries, que actuarà
com a president/a, el subdirector o la subdirectora general d’Innovació Tecnològica,
que actuarà com a secretari/ària de la Comissió, i el/la cap del Servei de Promoció
de la Qualitat Agroalimentària.
2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona
sol·licitant serà de quatre mesos, a comptar de la data en què finalitzi 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 del director o la directora general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que no posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes comptat a partir de
l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar
qualsevol altre que es consideri adient.
En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera del DAAM es podrà interposar en el termini de tres mesos comptats a partir
de la data en què exhaureix el termini per emetre resolució i notificar-la, tal com
estableix l’apartat anterior.
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2.8 Els ajuts concedits per imports superiors a 3.000,00 euros es faran públics
al web www.gencat.cat/daam/ajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts i a
més es publicaran al DOGC.
Article 3
Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria
pública per a la concessió dels ajuts objecte d’aquesta convocatòria, el qual consta
a l’annex 3 d’aquesta Ordre.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 14 de juny de 2011
JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
ANNEX 1
Bases reguladores
—1 Objecte de l’ajut
L’objecte dels préstecs sense interès és el foment d’inversions i despeses subvencionables d’empreses agroalimentàries de Catalunya, per les activitats definides
a l’apartat 2.2 d’aquestes bases reguladores i per a les inversions subvencionables
que es relacionen en l’apartat A de l’annex 2 de l’Ordre.
—2 Persones beneficiàries
2.1 Poden ser beneficiàries dels préstecs sense interès que estableix aquesta
Ordre les persones físiques o jurídiques que siguin titulars responsables de l’activitat que fonamenta l’atorgament de l’ajut i que suporten la càrrega financera de
les inversions.
2.2 Les persones beneficiàries han d’acreditar els requisits següents:
a) Que manipulen o transformen, i comercialitzen productes agroalimentaris,
excepte els de la pesca, o bé que siguin associacions de productors/es agraris/es
legalment constituïdes que comercialitzen productes, excepte els de la pesca, que
incloguin productes de les zones periurbanes definides en l’annex 4 d’aquesta
Ordre.
b) Que compleixen les normes mínimes de respecte del medi ambient, seguretat
laboral, higiene i, si escau, de benestar animal, d’acord amb la normativa específica
en vigor.
c) Que l’empresa és viable econòmicament. Per tant, estan excloses les empreses
que estan en situació de crisi.
d) Que pertanyen al sector majorista, a excepció de les associacions de productors/es legalment constituïdes que comercialitzin productes agroalimentaris,
excepte la pesca, que incloguin productes de les zones periurbanes definides en
l’annex 4 d’aquesta Ordre.
e) Que l’empresa beneficiària sigui micro, petita, mitjana (PIMES), d’acord amb
la definició que s’estableix en la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de
maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, o
bé que tingui menys de 750 persones treballadores o un volum de negoci inferior
a 200 milions d’euros.
f) Que l’empresa beneficiària no té incidències al RAI, ASNEF o judicials, fons
propis negatius, ni pèrdues continuades els darrers 3 exercicis.
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2.3 No poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses especialitzades en
la producció primària de productes agrícoles.
—3 Quantia i condicions dels préstecs
3.1 La quantia màxima de la inversió subvencionable serà de 875.000,00 euros.
La quantia màxima del préstec atorgat serà de fins a 700.000,00 d’euros, és a dir, fins
al 80% de la inversió i de les despeses derivades de les actuacions subvencionables
objecte de l’ajut, de les quals es bonificarà el 100% dels interessos. El percentatge
màxim del 80% es podrà reduir en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària i de la grandària de l’empresa, en l’ordre de preferència
següent: micro, petita, mitjana, i empresa fins a 750 persones treballadores o un
volum de negoci inferior a 200 milions d’euros.
3.3 La intensitat màxima d’ajuda equivalent no podrà superar el 40% de les
inversions subvencionables.
3.4. La quantia mínima d’inversió auxiliable serà de 50.000,00 euros.
3.5 La quantia màxima destinada a aquesta ajuda i l’aplicació pressupostària a la
qual ha d’imputar-se és la que determina l’article 2.3 de l’Ordre de convocatòria.
3.6 La persona beneficiària haurà de retornar, únicament i de manera íntegra,
l’import prestat, sense interessos, en quotes mensuals de fins a 8 anys, amb un màxim
d’1 any de carència. A partir del segon any, la persona beneficiària podrà retornar
anticipadament l’import pendent i cancel·lar totalment o parcialment el préstec. La
cancel·lació del préstec no eximeix de la realització de la inversió.
3.7 Sense perjudici de l’import màxim subvencionable, 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 200.000,00
euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.
3.8 L’obtenció del préstec estarà supeditada a la presentació d’un aval per
l’import de l’esmentat préstec.
—4 Criteris de prioritat i d’atribució
a) En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació
pressupostària disponible per a aquests ajuts, s’atendran en l’ordre següent, i dins
de cada un dels quatre subapartats, segons els criteris de prioritat de l’apartat b):
1r) Sol·licituds presentades a l’empara de l’Ordre AAR/490/2010, de 15 d’octubre,
per la qual es regula la comunicació prèvia a l’inici de les inversions acollides al
règim dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, per a les futures convocatòries d’aquests ajuts fins a la
finalització del període de vigència del programa de desenvolupament rural de
Catalunya del 2007-2013.
2n) Sol·licituds de préstec per realitzar projectes d’inversió per a la millora de la
transformació i/o comercialització de productes agraris, quan el beneficiari sigui
micro o petita empresa d’acord amb la Recomanació de la Comissió de la UE de 6
de maig del 2003 (2003/361/CE).
3r) Sol·licituds de préstec per realitzar projectes d’inversió per a la millora de la
transformació i/o comercialització de productes agraris, quan el beneficiari sigui
mitjana empresa d’acord amb la Recomanació de la Comissió de la UE de 6 de
maig del 2003 (2003/361/CE).
4t) Sol·licituds de préstec per realitzar projectes d’inversió per a la millora de la
transformació i/o comercialització de productes agraris, quan el beneficiari sigui
més gran que PIME i tingui menys de 750 persones treballadores o un volum de
negoci inferior a 200 milions d’euros.
b) Dins l’ordre de prioritat de l’apartat a) precedent, es valoraran els factors que
contribueixin a l’assentament i repercussió de les inversions en el territori, així com
el seu grau d’innovació, segons els següents criteris de puntuació:
b.1) Zona on es realitzaran les inversions. Inversions efectuades en zones desfavorides, de muntanya o municipis de fins a 10.000 habitants: 2 punts.
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Inversions en zones productores de la matèria primera a utilitzar en el procés
industrial: 1 punt.
b.2) Inversions estratègiques. Es valorarà l’efecte sinèrgic que determinades inversions poden tenir quan es realitzin en un determinat territori, i la seva incidència
sectorial: fins a 5 punts.
b.3) Grau d’innovació del projecte: fins a 15 punts.
b.4) Associacions o empreses de productors/es agraris/àries: fins a 3 punts.
b.5) Aportar en el moment de la sol·licitud l’acreditació de viabilitat d’obtenció
de l’aval pel préstec sol·licitat: 5 punts.
—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 a l’establerta per a les circumstàncies
concretes de cada cas per la normativa comunitària.
—6 Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’adreçaran a la Direcció
General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i només es poden
presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://ovt.gencat.cat/, dins el
termini establert a la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no
s’admetran a tràmit.
6.2 D’acord amb les normes establertes en l’apartat 8 d’aquestes bases reguladores, la sol·licitud ha d’incloure la següent documentació:
a) Memòria valorada que consti, com a mínim, dels següents apartats: descripció
de les inversions projectades, plànols (com a mínim el de planta) i pressupost.
b) En el cas de persones jurídiques, certificat de l’òrgan competent, segons els
estatuts de l’entitat, de l’acord de sol·licitar l’ajut, d’emprendre l’actuació per la
qual es demana l’ajut, i acceptar els compromisos corresponents. No caldrà aquest
certificat en cas d’administrador únic.
c) Documentació que acrediti que la persona sol·licitant compleix la normativa mediambiental, d’higiene i de benestar animal, si s’escau, en funció del tipus
d’inversió o actuacions, i en concret el permís ambiental o bé la seva sol·licitud a
l’administració competent.
d) Permís d’obra o bé la seva sol·licitud, si escau.
e) Certificat d’una entitat financera que acrediti que l’empresa agroalimentària no
està afectada per: incidències RAI, ASNEF i/o JUDICIALS, fons propis negatius,
pèrdues continuades els darrers 3 exercicis.
f) Imprès I-5173-B relatiu a la declaració de què l’empresa és PIME o bé té
menys de 750 persones treballadores o un volum de negoci inferior a 200 milions
d’euros d’acord amb la Recomanació de la Comissió de la UE de 6 de maig del 2003
(2003/361/CE) d’acord amb el model de la pàgina web http://ovt.gencat.cat.
f) Amb caràcter opcional, certificat de viabilitat d’obtenció de l’aval pel préstec
sol·licitat, d’acord amb el model de la pàgina web http://ovt.gencat.cat/. Els certificats
incorrectes no es tindran en compte.
6.3 Les empreses hauran d’obtenir un aval validat per l’Institut Català de Crèdit
Agrari (ICCA) per accedir al préstec sol·licitat. L’obtenció de la garantia com a resultat
de l’anàlisi financer i de solvència realitzat per l’entitat avaladora es considera que
confirma la viabilitat de l’empresa als efectes d’obtenció del préstec.
6.4 L’imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes
que es relacionen a continuació i que la persona sol·licitant ratificarà mitjançant la
signatura de la seva sol·licitud:
a) Que el compte corrent 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.
b) Que no ha estat sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de
persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
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general de subvencions ni l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002 pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
c) Que no ha sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, excepte el 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 especificar la quantia, la data de concessió i l’ens concedent.
d) Que compleix la quota de reserva per a la integració social de les persones
treballadores discapacitades que estableix la legislació vigent, si escau.
e) Ajuts de minimis rebuts en l’exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals
anteriors, fent constar que l’ajut global de minimis que hagi rebut no superi els
límits establerts.
f) Que sigui PIME d’acord amb la definició que s’estableix en la Recomanació
2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses o bé té menys de 750 persones treballadores o
un volum de negoci inferior a 200 milions d’euros.
g) En el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració conforme l’empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els
agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament
sexual i d’assetjament per raó de sexe, en els centres de treball, i intervenir-hi en
llurs centres de treball.
h) En cas d’entitats, declaració responsable sobre el compliment de l’establert
a l’article 92.2.i) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, respecte de les
remuneracions que percep el personal directiu de l’entitat subvencionada.
i) Que totes les dades que consten a la sol·licitud són certes i es compromet a
aportar informació i documents necessaris per a la seva comprovació.
j) Que accepta les condicions i els compromisos establerts a les disposicions
legals que regulen l’ajut i les verificacions corresponents.
k) En el cas d’empreses agroalimentàries, que el Registre d’indústries agràries
i alimentàries de Catalunya (RIAAC) o el Registre d’establiments industrials de
Catalunya (REIC) reflecteixen la situació actual de les instal·lacions, i que està a
nom del/de la beneficiari/ària de l’ajut.
l) Que la persona beneficiària no està en situació de crisi, d’acord amb la definició que contenen les directius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de
reestructuració d’empreses en crisi (DOUE C 244, d’1.10.2004).
m) Que compleix la normativa en matèria de seguretat i salut laboral, mediambiental, higiene i benestar animal, si s’escau.
n) Declaració sobre la conformitat de les còpies aportades en qualsevol fase del
procediment amb l’original corresponent.
o) Que l’empresa agroalimentària compleix les condicions de l’apartat 6.2.e).
p) Que compleixi tots els compromisos de l’apartat 7.
q) Que disposa de les factures proforma o ofertes esmentades en l’apartat 9.3.c)
d’aquestes bases reguladores.
6.5 En cas que una persona beneficiària presenti més d’una sol·licitud d’ajut
que afecti un mateix establiment industrial, identificat pel número de RIAAC, o
bé del REIC, aquests projectes s’acumularan en un sol expedient, d’acord amb el
que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
6.6 No cal presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment en
el DAAM i de la qual no hagin variat les dades i continuïn sent vigents. En aquest
cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una unitat del DAAM diferent a
la qual es va presentar la documentació cal indicar en l’imprès de sol·licitud en quin
procediment, campanya o any i unitat del DAAM es va aportar la documentació
requerida.
6.7 La signatura i presentació de la sol·licitud del préstec per part de la persona
interessada comporta l’autorització al DAAM per obtenir els certificats o verificar
les dades necessàries per a la tramitació de l’ajut a emetre per altres administracions
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

34788

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5904 – 21.6.2011

o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització
esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud, cal que aporti el certificat o els certificats corresponents.
—7 Compromisos i obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries han de complir les obligacions i els compromisos
que figuren a continuació i que hauran d’acceptar expressament mitjançant la
sol·licitud:
a) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i les seves obligacions socials amb la Seguretat
Social, així com no tenir deutes de cap tipus amb la Generalitat de Catalunya.
b) Comunicar per escrit, i dins dels deu dies següents, a la Direcció General
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades,
tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la concessió de l’ajut en forma
de préstec.
c) Facilitar tota la informació que els sigui requerida per l’òrgan concedent, la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o
altres òrgans competents, d’acord amb el que estableixen el Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
d) Manteniment i gestió de l’activitat subvencionada durant un període mínim
de cinc anys. Aquest període comptarà des de la data de concessió.
e) Quan l’actuació subvencionada consisteixi en construcció, rehabilitació o
millora de béns inventariables susceptibles de ser inscrits al Registre de la propietat, la persona beneficiària ha de fer constar a l’escriptura que el bé de què es tracti
queda afectat a la subvenció per un període de cinc anys, així com l’import de l’ajut
concedit i aquests aspectes han de ser objecte d’inscripció en el Registre.
g) Tenir actualitzat el RIAAC o REIC.
—8 Tramitació i resolució
8.1 El procediment de concessió del préstec es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
8.2 L’Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA) és l’organisme encarregat de formalitzar i gestionar els préstecs, i totes les condicions relatives a la col·laboració entre
aquest organisme i el DAAM quedaran recollides en un conveni de col·laboració
signat entre ambdós organismes.
8.3 La comissió de valoració podrà sol·licitar a l’òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per a l’elaboració de l’informe de
valoració corresponent.
8.4 En base a la sol·licitud i la documentació que especifiquen els apartats 6.2,
es puntuaran els expedients elegibles en funció dels criteris de prioritat que estableix
l’apartat 4. Així mateix, i en funció de les disponibilitats pressupostàries, la comissió
de valoració decidirà la puntuació mínima que hauran de tenir els expedients per
ser subvencionables i emetrà l’informe corresponent.
8.5 Les resolucions d’autorització de concessió dels préstecs es notificaran a les
persones beneficiàries d’acord amb l’article 2.6 d’aquesta Ordre, i es comunicaran,
juntament amb les dades necessàries, a l’Institut Català de Crèdit Agrari per tal que
iniciï el procés de formalització del préstec. La formalització dels préstecs quedarà
condicionada al fet que l’Institut Català de Crèdit Agrari comprovi els requisits que
competencialment li corresponguin.
8.6 En la resolució han de figurar, com a mínim, l’import total de la inversió
subvencionable, l’import total del préstec concedit amb l’especificació que no hi
haurà cap interès aplicable, el termini d’execució i justificació de les inversions i
que l’ajut se li atorgarà basant-se en 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). Així mateix s’ha de fer constar que
la fermesa de la resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona beneficiària
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declara tàcitament que està al corrent de les seves obligacions amb l’administració
tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.
8.7 Les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, així com les
condicions d’execució del préstec, s’establiran d’acord amb el conveni signat amb
el DAAM i l’ICCA que estableix l’apartat 8.2 d’aquestes bases.
8.8 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a la persona sol·licitant
és el que estableix l’article 2.6 d’aquesta Ordre. Si en aquest termini no s’ha dictat
una resolució expressa, s’entén que la sol·licitud ha estat desestimada.
8.9 El DAAM transferirà a l’Institut Català de Crèdit Agrari la dotació pressupostària prevista a la convocatòria per tal que lliuri les quanties dels préstecs
concedits amb l’aprovació prèvia de les condicions de les operacions per part
d’aquest organisme.
8.10 La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions que van determinar l’atorgament, ja siguin relatives a la persona beneficiària
o bé com a conseqüència d’una decisió de l’administració.
—9 Justificació de les actuacions
9.1 Les persones beneficiàries dels préstecs han de realitzar les actuacions
objecte del préstec i justificar-les en el termini previst a la resolució de concessió
del préstec i posaran en coneixement del DAAM la seva finalització, per tal que,
com a màxim, fins al 3 de desembre de 2012 es pugui procedir a la certificació i la
comprovació de l’execució de les actuacions previstes.
9.2 Només es concediran pròrrogues dels terminis per realitzar les actuacions
i/o justificar-les de manera excepcional i per motius degudament acreditats, que es
podran sol·licitar al director o la directora general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i es concediran per un termini que no excedeixi la meitat
del termini concedit inicialment, d’acord amb el que estableix l’article 49 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
9.3 La justificació de l’execució de les inversions aprovades s’haurà de formalitzar d’acord amb els models normalitzats facilitats pels serveis corresponents
del DAAM, en el termini d’execució i justificació de les inversions establert a la
resolució de concessió, i s’hi hauran d’adjuntar:
a. Els originals dels justificants de les despeses realitzades.
b. Els documents que en justifiquin el pagament. Només s’acceptaran pagaments
realitzats en metàl·lic que no siguin superiors a 3.000,00 euros per proveïdor, i es
justificaran mitjançant la presentació de la factura corresponent que inclourà l’expressió “Rebut en metàl·lic”.
c. Factures proforma o ofertes. En els casos en què les despeses que ha de realitzar
la persona sol·licitant superin la quantia de 30.000,00 euros en el supòsit de cost
per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en el supòsit de subministrament de béns
d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica,
la persona sol·licitant haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació
del servei o el lliurament del bé, tret que per les especials característiques de les
despeses subvencionables no hi hagi al mercat suficient nombre d’entitats que el
subministrin o prestin. Quan es produeixi aquesta circumstància, caldrà adjuntar
al projecte una memòria raonada en relació a l’oferta triada.
L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà conforme a criteris d’eficiència
i economia, i s’haurà de justificar aquesta elecció expressament en una memòria
en el projecte, quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. En cas
contrari, la despesa no es considerarà subvencionable.
d. El permís d’obra en cas que no s’hagi presentat juntament amb la sol·licitud
d’ajut.
e. El certificat final d’obra.
f. El permís medi ambiental corresponent en cas que no s’hagi presentat juntament
amb la sol·licitud d’ajut.
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g. Comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, i memòria corresponent
als dos darrers exercicis i degudament signats, sempre que no s’hagin presentat amb
anterioritat. Els models a presentar, normal o abreujat, són els que estableixin les
normes d’elaboració dels comptes del Pla general comptable.
9.4 Els establiments que hagin dut a terme un canvi substancial o estiguin
pendents d’adequació i encara no tinguin els permisos ambientals corresponents,
d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
de les activitats, hauran de lliurar, juntament amb una còpia de la sol·licitud del
permís, un compromís signat per la persona beneficiària en el qual reconegui estar
informat que es procedirà a la revocació de l’ajut si no obté el permís ambiental,
per causes atribuïbles al/a la beneficiari/ària, en un termini de tres anys a comptar
de la data de la certificació de l’ajut. Els serveis territorials del DAAM facilitaran
el model de compromís.
9.5 La Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
portarà a terme els controls necessaris sobre la gestió dels préstecs, la verificació
de les inversions i dels pagaments efectuats per les persones beneficiàries.
9.6 Els òrgans competents del DAAM comprovaran d’ofici 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. A aquests efectes,
les persones beneficiàries hauran de facilitar tota la informació complementària
que els sigui requerida pel DAAM.
9.7 En el supòsit que les inversions no es realitzin en la seva totalitat es reduirà
l’import de l’ajut i del préstec bonificat en funció de la inversió justificada, en el cas
que aquesta sigui inferior al préstec concedit. En aquest cas el DAAM comunicarà
a l’ICCA l’import d’inversió total subvencionable per tal que recalculi, si cal, el
préstec bonificat concedit.
—10 Modificacions de la inversió aprovada
10.1 La persona beneficiària que vulgui portar a terme modificacions substancials de la inversió aprovada, les ha de sol·licitar, per a la seva aprovació, a la
Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries prèviament
a la certificació d’aquesta inversió, la modificació l’ha d’autoritzar expressament
l’òrgan concedent i la sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació acreditativa de la modificació sol·licitada.
10.2 A efectes de l’Ordre, es consideren modificacions substancials de l’expedient d’ajut les següents:
a) El canvi de beneficiari/ària.
b) El canvi de localització de les inversions.
c) La disminució superior al 20% de l’import del projecte d’inversió subvencionable.
d) L’increment de més del 20% del pressupost previst i concedit per partida.
e) Qualsevol modificació que afecti els objectius i criteris de prioritat del projecte
d’inversió.
En els casos en què, d’acord amb la modificació sol·licitada i descrita en la documentació presentada, les despeses a realitzar superin la quantia de 30.000,00
euros en el supòsit de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en el supòsit de
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria
o assistència tècnica, la persona sol·licitant haurà de presentar la documentació que
estableix l’apartat 9.3.c) d’aquestes bases reguladores.
10.3 En cas de modificacions substancials posteriors a la certificació, se seguirà
el que estableix l’apartat anterior. En cas que el DAAM no autoritzi la modificació
se seguirà l’establert a l’apartat 11.2 d’aquestes bases reguladores.
—11 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats
percebudes indegudament
11.1 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten
l’obligatorietat de retornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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11.2 També escau el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de legal corresponent des del moment del
desemborsament del préstec concedit fins a la data que s’acordi la procedència
del reintegrament, en els casos que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003,
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 finances
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 el que estableix
l’article 3.2 del mateix Reglament.
11.3 El reintegrament d’imports percebuts indegudament es regeix per les
disposicions que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, sens
perjudici de les especialitats que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment
administratiu que estableix el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú,
sense perjudici de les especialitats que s’estableixin en la normativa aplicable en
matèria de subvencions.
—12 Inspecció i control
Els òrgans competents del DAAM tenen la facultat de realitzar els controls que
es considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l’atorgament de
la concessió del préstec i d’inspeccionar les instal·lacions per comprovar que es
compleixen la destinació de l’ajut, els requisits i els compromisos establerts en
aquestes bases reguladores.
—13 Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions es regula d’acord amb el règim sancionador
aplicable a aquesta línia de préstecs 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 es puguin derivar de la normativa
sectorial aplicable.
En relació a les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona
interessada disposa de la documentació acreditativa de les dades declarades. Si
l’administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet
comporta, prèvia audiència de la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit
corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació
aplicable, donarà lloc a la incoació de l’oportú expedient sancionador d’acord amb
el règim sancionador al fet que es refereix l’apartat anterior.
ANNEX 2
A. Inversions subvencionables
—1 Inversions materials:
a) La construcció i la compra, inclòs l’arrendament financer amb opció de compra de béns immobles, així com la millora de l’obra civil, incloses les instal·lacions
inherents a l’obra civil. A efectes del càlcul de la quantia d’inversió subvencionable,
al valor de compra d’un immoble es descomptarà el valor del sòl que repercuteixi
sobre l’immoble, valorat per un tècnic competent en la matèria.
L’import de la compra de l’immoble està limitada a un màxim del 40% de les
inversions totals del projecte.
b) La compra, inclosa la compra a través d’arrendament financer, i la instal·lació
de nova maquinària i béns d’equip, inclosos els programes informàtics, fins al valor
de mercat del producte.
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L’import de la compra de material informàtic està limitat al major dels dos valors
següents: 20% de les inversions totals del projecte o 100.000,00 euros.
c) Altres inversions que responguin als objectius de l’actuació.
Les inversions finançades mitjançant arrendament financer poden ser subvencionables si hi ha un compromís d’adquisició del bé i compleix la normativa vigent,
però en cap cas són subvencionables altres costos lligats al contracte d’arrendament
financer, com ara impostos, marge de l’arrendador, costos de refinançament d’interessos, despeses generals i les despeses d’assegurances. No s’accepten pagaments
efectuats en data posterior al termini de la justificació de l’expedient. En la consideració de subvencionabilitat de les inversions finançades mitjançant arrendament
financer s’aplicarà el que disposa el Decret 159/1994, de 30 de maig, pel qual es
despleguen les previsions dels articles 9 i 10 de la Llei 16/1993, de 28 de desembre,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1994.
—2 Inversions immaterials:
a) Les inversions per a la creació de noves empreses i ampliació de les existents,
com són les despeses de constitució i posada en marxa, l’adquisició o el registre de
patents i marques, els estudis de viabilitat, els estudis de nous productes, de nous
mercats, la implantació de sistemes de gestió de la qualitat, entre d’altres.
b) Les despeses generals necessàries per poder executar les inversions materials
aprovades, com són els honoraris d’arquitectes, enginyers o altres professionals
projectistes o d’execució d’obres i d’assessors o consultors.
L’import del conjunt de les despeses de l’apartat 2.b) està limitat a un màxim del
12% de les inversions materials que preveuen els punts a), b) i c) de l’apartat 1.
B. Inversions no subvencionables
No es subvencionaran les inversions que figuren a la comptabilitat com a despeses.
1. Les inversions de reposició o simple substitució d’equipaments i maquinària,
excepte que la nova adquisició correspongui a equipaments o maquinària diferents
dels anteriors per la tecnologia utilitzada o pel seu rendiment.
2. La compra de terrenys i les despeses que hi estiguin relacionades (honoraris
de notari, impostos i similars).
3. La compra d’edificis que hagin de ser enderrocats.
4. Els equips d’esbarjo (bar, pista de tennis i similars). No obstant això, seran
subvencionables les despeses previstes amb finalitats pedagògiques o comercials
(sala de projecció, televisors, vídeos i similars).
5. Les obres d’embelliment de l’exterior de les instal·lacions, com enjardinaments, zones verdes, plantacions ornamentals i en general, qualsevol treball de
millora del paisatge.
6. La compra de vehicles, excepte les adaptacions de la carrosseria dels vehicles
de transport especialitzat lligats a les activitats de producció, transformació i/o
comercialització de l’empresa. L’import d’aquesta inversió està limitat a un màxim
del 40% de la inversió total en cada projecte, excepte en el cas de microempreses,
que no tindran limitació màxima.
7. Les despeses de lloguer d’equips i les inversions finançades mitjançant arrendament financer sense opció de compra, així com les adquisicions de béns en
el marc d’un sistema de venda i arrendament retroactiu.
8. Qualsevol actuació per a la qual no s’hagi sol·licitat subvenció en la sol·licitud
inicial, o en una modificació posterior prèviament aprovada pel DAAM.
9. Les despeses ocasionades per reparacions i/o obres de manteniment.
10. La compra i instal·lació de maquinària i béns d’equip de segona mà.
11. Les despeses relatives al trasllat de maquinària i béns d’equip ja existents,
fins al nou emplaçament projectat.
12. L’impost del valor afegit o qualsevol altre impost recuperable per la persona
beneficiària.
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13. Les inversions dirigides a l’obtenció de productes d’imitació de la llet.
14. Les inversions iniciades abans de la presentació de la sol·licitud excepte els projectes d’inversió iniciats a l’empara de l’Ordre AAR/490/2010, de 15 d’octubre.
15. Els projectes d’inversió executats i pagats en la seva totalitat abans de la data
de publicació d’aquesta Ordre de convocatòria, d’acord amb l’article 4.a) de l’Ordre
AAR/490/2010, de 15 d’octubre.
ANNEX 3
Tramitació telemàtica
—1 Adaptació del procediment
El procediment de sol·licitud dels ajuts regulats en els annexos 1 i 2 s’adapta a
les peculiaritats de la tramitació utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les
normes d’aquest annex.
—2 Presentació de sol·licituds
2.1 Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d’aquests ajuts s’han
de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina http://ovt.gencat.cat/.
2.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades
davant l’administració quan s’enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la
Generalitat de Catalunya (s@rcat) i quedi constància a l’assentament d’entrada de
les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de
document i assumpte, identificació de l’entitat sol·licitant i identificació de l’òrgan
al qual s’adreça la sol·licitud.
2.3 El Registre electrònic corporatiu de la Generalitat (s@rcat), emet de manera automàtica el corresponent rebut de presentació, consistent en una còpia
autenticada de la sol·licitud, incloent-hi la data i hora de presentació i el número
de registre d’entrada.
—3 El registre
L’únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de
Catalunya (s@rcat).
—4 Identificació de la persona sol·licitant
4.1 La identificació de la persona sol·licitant es farà mitjançant la utilització
del DNI electrònic o qualsevol dels certificats reconeguts i admesos per l’Agència
Catalana de Certificació, d’acord amb els requisits establerts a la Llei 59/2003, de
19 de desembre, de signatura electrònica.
4.2 En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, per realitzar la sollicitud serà necessari el certificat digital de persona jurídica o el certificat digital
del representant de l’empresa.
—5 Còmput de terminis
5.1 La presentació de sol·licituds mitjançant els mitjans telemàtics establerts
a l’apartat 2 d’aquest annex es pot fer tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre
hores del dia, en els termes d’aquesta convocatòria.
5.2 A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (s@rcat) en un dia inhàbil s’entén efectuada
en el primer dia hàbil següent.
—6 Efectes de la presentació de sol·licituds
6.1 D’acord amb el que estableix l’article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de
desembre, de signatura electrònica, el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural reconeix la validesa i l’eficàcia de les sol·licituds
presentades telemàticament sempre que es compleixi el mecanisme d’identificació
de l’apartat 4 d’aquest annex.
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6.2 L’entitat interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la
confirmació de la recepció de la sol·licitud de la tramitació telemàtica, que haurà
d’incorporar, en tot cas, el número de registre d’entrada, i la data i l’hora de presentació al Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (s@rcat).
—7 Programes i aplicacions
Els programes i aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en les convocatòries dels ajuts previstos en aquesta Ordre,
estan disponibles al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
de la Generalitat de Catalunya.
ANNEX 4
Zones periurbanes a què fa referència l’article 1 de l’Ordre
Comarques del Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el
Barcelonès, el Maresme i el Vallès Occidental.
Comarca del Vallès Oriental, tret dels municipis de Castellcir, Castellterçol,
Granera i Sant Quirze Safaja.
Municipis de les comarques del Gironès, la Selva, el Baix Empordà, l’Alt Empordà
i el Baix Camp que es detallen a continuació: Girona, Blanes, Lloret de Mar, Tossa
de Mar, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro, Calonge,
Palamós, Mont-ras, Palafrugell, Begur, Pals, Torroella de Montgrí, l’Escala, Sant
Pere Pescador, Castelló d’Empúries, Roses, Cadaqués, el Port de la Selva, Llançà,
Colera, Portbou, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp, Cambrils,
Vinyols i els Arcs, Riudoms, Reus, Castellvell del Camp, Almoster, la Selva del
Camp, Montbrió del Camp.
Municipi de Lleida.
(11.160.100)
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