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Disposicions

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

ORDRE

AAM/261/2011, de 3 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts per a l’adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporen 
noves tecnologies, i es convoquen els corresponents a l’any 2011.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM) considera convenient continuar fomentant la compra de maquinària i 
equips agrícoles en comú que incorporen noves tecnologies, així com la renovació 
del parc nacional de maquinària agrícola. Això és conseqüència de la necessitat 
de complir els objectius de millorar l’eficiència energètica per aconseguir la quota 
d’estalvi de carburants assignada al sector agrari, així com la de reduir les emis-
sions contaminants a l’atmosfera i facilitar una òptima racionalització de la seva 
utilització. Aquestes ajudes tenen també com a objectiu facilitar l’associacionisme 
agrari, contribuint a l’adquisició de maquinària i equips per part d’associacions 
d’agricultors, per ús en comú d’aquests.

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment 
efectiu, d’acord amb el marc jurídic actual, s’ha optat per sotmetre els ajuts d’aques-
ta Ordre al Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, 
sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i 
mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i que modifica 
el Reglament (CE) 70/2001 (DOUE L-358, de 16.10.2006). Per aquest motiu, s’ha 
comunicat per part de l’Administració General de l’Estat a la Comissió Europea el 
règim d’aquests ajuts, d’acord amb el que preveu l’article 20.1 de l’esmentat Regla-
ment de la Comissió, i li ha estat assignat el número d’ajut XA-74/2010.

Atès que s’ha pogut constatar que per a aquests ajuts les possibles persones 
beneficiàries disposen dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la 
tramitació electrònica de la seva sol·licitud, es fa palesa i és factible la tramitació 
administrativa de la fase de sol·licitud només per mitjans electrònics per a les per-
sones beneficiàries del punt 2.a) de l’annex 1 d’aquesta Ordre, de conformitat amb 
l’article 27.6 de la Llei 11/2007.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agrari, 
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 de Desenvolupament Rural i en 
ús de les atribucions que m’han estat conferides,

ORDENO:

CAPÍTOL I
Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts

Article 1
Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a l’adquisició en comú de mà-

quines i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies, les quals es publiquen 
a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2
2.1 Convocar els ajuts destinats a l’adquisició en comú de màquines i equips 

agrícoles que incorporen noves tecnologies, corresponent a l’any 2011, d’acord amb 
les bases reguladores aprovades a l’article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, que computa des de 
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.
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2.3 Els ajuts que preveu aquesta Ordre van a càrrec de la partida AG02/
D/770000110/6121/2010 dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a l’any 2011, dotada amb un import 
màxim de 50.000,00 euros.

2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei d’Ajuts a la Compe-
titivitat Agrària.

2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds d’ajut és 
el director o la directora general de Desenvolupament Rural. A aquests efectes es 
nomena una comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar 
les sol·licituds d’ajut, formada pel subdirector o la subdirectora general de Planifi-
cació Rural, el subdirector o la subdirectora general d’Agricultura i el o la cap del 
Servei de Producció Agrícola.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona 
sol·licitant és de quatre mesos, a comptar des de la data en què finalitza 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 de Desenvolupament 
Rural, que no exhaureix 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 a partir de la notificació de la resolució, sens 
perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, es podrà interposar recurs d’alçada davant el 
conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural en el termini de tres mesos a partir de la data en què s’exhaureix el termini 
per resoldre i notificar, tal com estableix l’apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 3.000,00 
euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics al web http://www.
gencat.cat/daam/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que 
superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

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 2 d’aquesta Ordre.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Aquests ajuts tenen naturalesa d’ajut d’Estat, per la qual cosa la Comissió Europea 
pot emetre una decisió per la qual tant la convocatòria i les bases reguladores com 
les resolucions de concessió es podran veure modificades, si escau, per adaptar-se 
als termes del pronunciament esmentat.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 d’octubre de 2011

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

http://www.gencat.cat/daam/ajuts
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ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts
1.1 L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és fomentar l’adquisició en comú 

de màquines i equips agrícoles nous que incorporin noves tecnologies.
1.2 Als efectes de l’aplicació d’aquesta línia d’ajuts, tenen la consideració 

de noves tecnologies les màquines i els equips que impliquin un avenç sensible 
en relació amb els utilitzats actualment amb caràcter general a les explotaci-
ons agràries. La innovació ha de comportar, necessàriament, un dels efectes 
següents:

a) Reduir el consum energètic.
b) Millorar els sistemes de producció.
c) Millorar les condicions ergonòmiques i de seguretat de les operacions me-

canitzades.
d) Conservar la qualitat ambiental.
1.3 Únicament se subvencionarà l’adquisició de les màquines o els equips inclo-

sos als plans d’innovació tecnològica que estableix el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb la finalitat d’introduir noves 
tecnologies, les quals es detallen a continuació, amb la numeració corresponent al 
codi que estableix la norma ISO 3339/0:

a) Sistematització de les operacions de condicionament del terreny, construcció 
i manteniment d’obres i instal·lacions de reg o drenatge:

Anivelladores per làser (02.3.10).
Col·locadores de drens (02.4.07).
Motoanivelladores per làser (02.5.03).
b) Millora de l’eficiència en les operacions de treball del sòl, sembra i plan-

tació:
Màquines combinades per al treball del sòl (03.2.07).
Sembradores de sembra directa (filera) (04.1.01).
Sembradores de sembra directa (monogrà) (04.1.02).
Sembradores combinades (04.1.05).
Plantadores guiades per làser (04.2).
Trasplantadores guiades per làser (04.3).
Equips de trasplantament d’alimentació automàtica (04.3.01.2).
Plastitrasplantadores (04.3.03).
Màquines per al cultiu interlínies.
c) Millora de l’eficiència de la distribució de fertilitzants orgànics i minerals:
Escampadors de fems (05.2.01).
Injectors de purins (fem líquid i semilíquid) (05.2.04).
Distribuïdors de fertilitzants minerals sòlids (05.3.01).
Distribuïdors de fertilitzants líquids (05.3.02).
Equips de fertirrigació automatitzats (05.9).
Equips per a la preparació i el maneig de barreges de fertilitzants sòlids (05.9).
d) Introducció de sistemes de mesura i automatització a les instal·lacions de 

reg:
Estacions agroclimàtiques.
Equips de mesura de la humitat del sòl.
Programadors de reg.
Sensors i dispositius de mesura i control a les conduccions de reg.
e) Optimització de les operacions d’atenció i protecció dels cultius contra agents 

atmosfèrics, plagues, malures i vegetació adventícia:
Equips de prepodadores (06.1.03.3).
Tisores de podar elèctriques (06.1.03.1.4).
Arrengleradora de residus d’esporga (06.1.03.4).
Picadores de residus de collita i d’esporga (06.1.03.5).
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Desbrossadores d’eix vertical (02.2.07).
Desbrossadores d’eix horitzontal (02.0.08).
Equips per a la distribució de productes fitosanitaris (06.3.03).
Equips per mecanitzar el muntatge d’espatlleres de les plantacions (06.4).
Equips per despampolar la vinya.
Segadores de marges.
Màquines per a l’aclarida de la flor.
f) Mecanització integral de les operacions de recol·lecció, transport i emma-

gatzematge de farratges, hortalisses, fruites, olives, fruites seques i raïm per a la 
vinificació:

Equips de sega i condicionament (07.1.02).
Rampills fileradors (07.1.04.4).
Picadores carregadores (07.1.05).
Embaladores de grans bales paral·lelepipèdiques (07.1.06.3).
Rotoembaladores (07.1.06.4).
Embolicadores de bales cilíndriques (07.1.07).
Remolc autocarregador de farratge (07.1.08.2).
Carregadors automotors de farratge (07.1.08.3).
Equips de recol·lecció de patates (07.3.01).
Equips de recol·lecció d’hortalisses d’arrel (07.3.03).
Equips de recol·lecció de rizomes, bulbs i tubercles (07.3.05).
Vibradors (07.5.01).
Plataformes de recol·lecció autopropulsades (07.5.03).
Recol·lectores de fruita del terra (07.5.04).
Equips per a la recol·lecció de raïm (veremadores) (07.5.06).
Màquines per a la recol·lecció d’hortalisses de fulla (07.6.02).
Màquines per a la recol·lecció d’hortalisses de fruit (07.6.03).
Recol·lectores autopropulsades d’olives.
Carregadores autopropulsades (09.1.03).
g) Incorporació d’equips de post-recol·lecció:
Seleccionadores de grans i llavors (08.3.01).
Seleccionadores de fruita (08.3.06).
Seleccionadores d’hortalisses.
Sistemes per a tractaments de post-recol·lecció de la fruita.
h) Equips de producció animal:
Desensitjadores (10.3.11).
Remolcs per a la preparació i distribució d’aliments (unifeed) (10.4.03).
Distribuïdors de concentrats en funció de la producció (10.5.02.4).
Robots per munyir.
i) Sistemes per a l’agricultura de precisió:
Sistemes per a l’aplicació variable d’entrades (inputs).
Sensors locals i remots.
Sistemes de suport a la decisió.
Sistemes de geoposicionament global i sistemes d’autoguiat de tractors i màqui-

nes agrícoles.
1.4 Només se subvencionarà una màquina o equip inclòs en algun dels plans 

d’innovació tecnològica per beneficiari/ària i any.
1.5 En cap cas se subvencionaran màquines per a l’ús particular d’un o més 

socis de les entitats a què fa referència l’apartat 2.a) d’aquestes bases reguladores.

—2 Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts:
a) Les societats cooperatives i les seves agrupacions o unions, les societats agrà-

ries de transformació, les organitzacions de productors agraris, i les agrupacions de 
defensa vegetal o sanitària, sempre que l’adquisició de màquines i equips estigui 
justificada per la seva activitat específica.
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b) Les agrupacions sense personalitat jurídica que tinguin un pacte contrac-
tual reconegut pel DAAM i subscrit per un mínim de set titulars d’explotacions 
agràries.

—3 Compromisos i obligacions de les persones beneficiàries
3.1 Els ajuts només es podran atorgar per a l’adquisició de màquines o equips 

nous, els quals no podran ser alienats durant un termini mínim de cinc anys a partir 
de la data de la resolució de concessió d’aquest ajut.

3.2 Les màquines o els equips subvencionats s’hauran d’inscriure al Registre 
oficial de maquinària agrícola (ROMA) de cada secció d’agricultura dels serveis 
territorials del DAAM, obligatòriament, on s’hi farà constar, de manera expressa, 
la limitació d’alienació esmentada a l’apartat anterior. Quedaran exclosos d’aquesta 
obligatorietat els equips subvencionats la inscripció dels quals no estigui prevista 
a la normativa vigent d’inscripció als registres oficials.

3.3 Les màquines o els equips subvencionats han de complir les disposicions 
vigents sobre seguretat, i les màquines automotrius i remolcades que hagin de 
circular per les vies públiques han de complir tota la reglamentació en temes de 
seguretat viària, així com el que estableix la Directiva 2006/42/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la qual 
es modifica la Directiva 95/16/CE.

3.4 La màquina ha de ser de nova adquisició i ser adquirida en data posterior 
a la presentació de la sol·licitud d’ajut sens perjudici de la consideració que preveu 
l’apartat 9.5 de l’annex.

—4 Tipus i quantia dels ajuts
4.1 L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable al cost d’adquisició 

de la/les màquina/es i/o equip/s de què es tracti, sense poder superar la quantitat 
de 15.000,00 euros anuals per persona beneficiària i any, d’acord amb els criteris 
següents:

a) Per a les persones beneficiàries de l’apartat 2.a) es podrà subvencionar fins 
al 40% de la inversió. En cas que la persona beneficiària estigui instal·lada en una 
zona desfavorida, l’ajut podrà arribar fins al 50%.

b) Per a les persones beneficiàries de l’apartat 2.b) es podrà subvencionar fins 
al 20% de la inversió. En cas que la persona beneficiària estigui instal·lada en una 
zona desfavorida, la subvenció podrà arribar fins al 30%.

4.2 Es consideren zones desfavorides les que preveu l’Ordre AAM/8/2011, de 
9 de gener, per la qual s’estableix i es regula la declaració única agrària.

4.3 La quantia màxima destinada a aquest ajut i l’aplicació pressupostària a la 
qual s’ha d’imputar és la que es determina a l’article 2.3 de l’Ordre.

La determinació de la quantia del ajuts es realitzarà en funció del nombre de 
sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària i d’acord amb els criteris d’atribució 
que estableix l’apartat 5 d’aquestes bases reguladores.

—5 Criteris de prioritat i d’atribució
En cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pres-

supostària disponible per a aquests ajuts, s’atendran les sol·licituds d’acord amb 
l’ordre de preferència següent:

5.1 Segons el tipus d’agrupació o beneficiari/ària:
a) Cooperativa de maquinària, cooperativa d’explotació comunitària de la terra 

o cooperativa amb secció específica de maquinària o de serveis que incorporen 
maquinària, sempre que disposin de reglament de funcionament intern: 4 punts.

b) Altres tipus de cooperativa agrària o una societat agrària de transformació 
amb deu associats com a mínim: 3 punts.

c) Societat agrària de transformació amb menys de deu associats, organització 
de productors agraris, agrupació de defensa vegetal o sanitària o agrupació amb 
un pacte contractual subscrit per un mínim de deu titulars d’explotacions agràries 
amb l’objectiu d’utilitzar en comú diferents mitjans de producció: 2 punts.
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d) Per ser algun tipus d’agrupació de les que preveu l’apartat 2.b) d’aquest annex, 
amb 10 associats o més: 1 punt.

5.2 Els/les beneficiaris/àries als quals no se’ls ha concedit aquest ajut en la 
darrera convocatòria: 5 punts.

5.3 Segons el tipus de màquina o equip agrícola inclòs als plans d’innovació 
tecnològica i amb el barem de puntuació que s’estableix, valorant els criteris de 
major capacitat d’assegurar l’ús en comú, el tipus de màquines i equips i el major 
grau d’innovació tecnològica:

a) Sistemes per a l’agricultura de precisió: 6 punts.
b) Incorporació d’equips de post-recol·lecció: 5 punts.
c) Millora de l’eficiència en les operacions de treball del sòl, sembra i plantació: 

4 punts.
d) Mecanització integral de les operacions de recol·lecció, transport i emma-

gatzematge de farratges, hortalisses, fruites, olives, fruites seques i raïm per a la 
vinificació: 4 punts.

e) Equips de producció animal: 4 punts.
f) Millora de l’eficiència de la distribució de fertilitzants orgànics i minerals: 

3 punts.
g) Introducció de sistemes de mesura i automatització a les instal·lacions de 

reg: 3 punts.
h) Sistematització de les operacions de condicionament del terreny, construcció 

i manteniment d’obres i instal·lacions de reg o drenatge: 2 punts.
i) Optimització de les operacions d’atenció i protecció dels cultius contra agents 

atmosfèrics, plagues, malures i vegetació adventícia: 2 punts.
5.4 En cas que hi hagi sol·licituds amb la mateixa puntuació, es prioritzaran les 

que no hagin estat beneficiàries anteriorment d’un ajut per a l’adquisició en comú 
de màquines i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies convocats per 
aquest Departament.

5.5 En el cas de les sol·licituds desestimades per manca de disponibilitat pressu-
postària en anteriors convocatòries, els/les seus/seves titulars podran presentar una 
nova sol·licitud dins del període establert en aquesta Ordre. Als efectes d’adquirir 
la nova maquinària agrícola, es considerarà com a data de sol·licitud la inicialment 
presentada.

—6 Concurrència amb altres ajuts
Els ajuts regulats en les bases reguladores de l’annex són incompatibles amb 

qualsevol altre ajut o subvenció públics concedits per a les mateixes finalitats, en 
les condicions que estableix l’article 19 del Reglament (CE) núm. 1857/2006, en 
matèria de concurrència d’ajuts.

—7 Sol·licituds i documentació
7.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han d’adreçar a la Direcció 

General de Desenvolupament Rural i per a les persones beneficiàries del punt 2.a) 
d’aquesta Ordre només es poden presentar per mitjans telemàtics des del lloc web 
http://ovt.gencat.cat, dins el termini establert a la convocatòria. Les sol·licituds 
presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

7.2 Per als beneficiaris del punt 2.b) d’aquesta Ordre, les sol·licituds per aco-
llir-se a aquests ajuts es poden presentar per mitjans telemàtics des del lloc web 
http://ovt.gencat.cat o bé es formalitzaran en imprès normalitzat, que es podrà 
descarregar des de la web http://www.gencat.cat/daam/ajuts i obtenir en qualsevol 
de les dependències del DAAM. Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció 
General de Desenvolupament Rural i presentar a les oficines comarcals del DAAM, 
preferentment, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableix la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, dins el termini establert a la convocatòria. Les sol-
licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

7.3 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es relaciona a 
continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi 
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presentat anteriorment al DAAM i de la qual no hagin variat les dades i continuïn 
vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del 
DAAM diferent a aquella en què es va presentar la documentació, caldrà indicar 
en l’imprès de sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del DAAM 
es va aportar la documentació requerida.

a) Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la repre-
senti corresponents al DNI/NIF/NIE o un altre document que l’acrediti, si s’escau, 
en cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació d’acord amb 
el que estableix l’apartat 7.5. Si es presenta per mitjans telemàtics no cal aportar 
aquesta documentació.

Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi 
constància, si escau. Si es presenta per mitjans telemàtics no cal aportar aquesta 
documentació.

b) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatut registrats de 
l’entitat sol·licitant, i acreditació de la inscripció actualitzada al registre corresponent, 
si escau. En cas que sigui un registre gestionat pel DAAM, no caldrà aportar aquest 
certificat. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’entitats jurídiques 
o al Registre de cooperatives, el DAAM ho verificarà d’ofici.

Les entitats a les quals fa referència l’apartat 2.b) d’aquest annex han de presentar 
una còpia del pacte contractual i el document signat per tots els integrants d’aquest 
pacte en el qual designin la persona que els representarà d’entre les que integren 
el pacte.

c) En el cas de persones jurídiques, certificat de l’acord de l’òrgan competent 
segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos cor-
responents.

d) Estudi de viabilitat tecnicoeconòmica de la inversió per a la qual se sol·licita 
l’ajut, en el qual s’inclouran, com a mínim, els punts següents: descripció de l’en-
titat sol·licitant i del context de la inversió, i identificació de la màquina i l’equip 
agrícola (marca, model i pàgina web de la casa comercial identificant la màquina 
o equip agrícola) i dels aspectes innovadors de la màquina o de l’equip que s’ha de 
subvencionar.

e) Factura/es proforma de la/les màquina/es o l’/els equip/s agrícola/es que es 
vol/en adquirir, on es detallin, com a mínim, la marca, el model i el preu net, sense 
IVA. En cas que la despesa subvencionable sigui superior a 12.000,00 euros, la 
persona beneficiària haurà d’aportar com a mínim tres ofertes de tres proveïdors, 
prèviament al lliurament del bé, tret que per les característiques especials de les 
despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient d’entitats que 
el subministrin o el prestin.

En cas que no es triï l’oferta més econòmica o que al mercat no hi hagi un nombre 
suficient de proveïdors, cal presentar una memòria explicativa que ho justifiqui.

7.4 L’imprès de sol·licitud inclourà els compromisos i les obligacions que ha de 
complir la persona beneficiària, i les declaracions responsables sobre els aspectes 
que es relacionen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la 
signatura de la sol·licitud:

a) Que el compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs a l’imprès de sol-
licitud pertany a la persona beneficiària de l’ajut.

b) No estar 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, 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) No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, d’acord amb el que 
preveu l’apartat 6 de l’annex de l’ordre referida a la concurrència amb altres ajuts.

d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal 
discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

e) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc 
persones, declaració conforme l’empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb 
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els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament 
sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.

f) Sobre la conformitat de les còpies que hagi aportat durant qualsevol fase del 
procediment amb l’original corresponent.

7.5 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessa-
da comportarà 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 
o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització 
esmentada, mitjançant imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els 
certificats corresponents.

—8 Tramitació i resolució
8.1 El procediment de concessió de l’ajut es farà en règim de concurrència 

competitiva.
8.2 La comissió de valoració podrà sol·licitar els documents i els informes que 

consideri necessaris per a l’elaboració de l’informe d’avaluació.
8.3 Quan les sol·licituds qualificades d’auxiliables superin la disponibilitat 

pressupostària, la comissió de valoració proposarà l’assignació dels fons, d’acord 
amb els criteris de prioritat i atribució establerts a l’apartat 5 de l’annex.

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 A la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l’import màxim de l’ajut, 
les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d’execució i 
de justificació de les actuacions subvencionables, el número d’identificació de l’ajut 
estatal assignat per la comissió, el caràcter d’ajut d’Estat, així com esment exprés 
al Reglament (CE) núm. 1857/2006, que regeix aquest règim d’ajuts, juntament 
amb el títol i la referència de publicació al DOUE i la procedència dels fons amb 
què es finança l’ajut. Així mateix, s’ha de fer constar que la fermesa de la resolució 
de concessió de l’ajut comporta que la persona beneficiària 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 modificar en cas d‘alteració de les condi-
cions que van determinar l’atorgament, ja siguin les relatives a la persona benefi-
ciària o per una decisió de l’Administració, i especialment es pot modificar com 
a conseqüència del pronunciament de la Comissió Europea sobre l’adequació o la 
compatibilitat del règim d’ajuts a la normativa comunitària.

—9 Justificació i pagament
9.1 Les persones beneficiàries han de justificar les actuacions objecte dels 

ajuts en el termini màxim de sis mesos, a comptar des de l’endemà de la data de 
notificació de la concessió de l’ajut.

9.2 Per justificar l’actuació subvencionable, les persones beneficiàries hauran 
d’haver donat d’alta al ROMA la maquinària, així com presentar la documentació 
següent:

9.2.1 Les factures originals i còpies de la compra de la nova maquinària i els 
justificants de pagament corresponents. A la factura de compra es detallaran els 
conceptes següents:

a) El preu de tarifa de l’equip o màquines adquirides amb el seu equipament.
b) Els descomptes aplicats per l’empresa venedora, especificant els diferents 

conceptes.
c) El preu net, sense IVA.
9.2.2 Compte justificatiu, d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir 

en qualsevol dependència del DAAM o al web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/
guia-justificacio/.

9.2.3 Memòria justificativa, d’acord amb el model normalitzat que es podrà 
obtenir en qualsevol dependència del DAAM.
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9.3 Quan les activitats també hagin estat finançades amb fons propis o altres 
subvencions o recursos cal acreditar en la justificació l’import, procedència i apli-
cació d’aquests fons a les activitats subvencionables.

9.4 Els òrgans competents del DAAM comprovaran d’ofici el compliment dels 
requisits per accedir als ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb la sol-
licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres.

9.5 El pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels 
serveis competents del DAAM segons la qual l’activitat i la despesa realitzades 
estan degudament justificades.

9.6 Les persones beneficiàries, per rebre l’import de l’ajut, han d’estar al corrent 
de les obligacions amb l’Administració tributària i la social en el moment que el 
DAAM realitzi les comprovacions corresponents amb l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no tenir 
deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certi-
ficats acreditatius en cas de l’autorització al DAAM a què es refereix l’apartat 7.5.

9.7 Les persones beneficiàries 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 el que estableix el Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

—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 serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i 
l’exigència d’interès de demora corresponent des del moment del pagament de 
l’ajut fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament en els casos 
que estableix l’article 37 de la Llei 38/2008, 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. Així mateix serà procedent el reintegrament 
en el cas d’una decisió de la Comissió Europea que declari la incompatibilitat del 
règim d’ajuts amb la normativa comunitària.

10.3 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel 
que disposa el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i per allò que resulti 
aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 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, del 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.

—11 Inspecció i control
Els òrgans competents del DAAM tenen la facultat de realitzar els controls que 

considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l’atorgament de l’ajut 
i d’inspeccionar les actuacions per a les quals s’ha concedit l’ajut sol·licitat, per com-
provar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i els compromisos 
establerts en aquestes bases reguladores.

—12 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sens perjudici de les especialitats 
que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.
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En relació amb les declaracions responsables, aquestes comporten que la per-
sona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades 
declarades. Si l’Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades 
declarades, aquest fet comporta, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, 
deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada 
com a infracció en la legislació aplicable, dóna lloc a la incoació de l’oportú 
expedient sancionador d’acord amb el règim sancionador a què fa referència 
l’apartat anterior.

ANNEX 2

Tramitació telemàtica

—1 Adaptació del procediment
El procediment de sol·licitud dels ajuts regulats a l’annex 1 s’adapta a les pecu-

liaritats 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 el web http://www.gencat.cat/ovt.
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.

—3 El registre
L’únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presenta-

des per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de 
Catalunya.

—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 que estableix 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 sol-
licitud serà necessari certificat digital de persona jurídica o certificat digital de 
representant de l’empresa.

—5 Còmput de terminis
5.1 La presentació de sol·licituds per mitjans telemàtics que estableix l’apartat 

2 d’aquest annex es pot fer tots els dies de l’any durant les 24 hores del dia, en els 
termes d’aquesta convocatòria.

5.2 A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corpo-
ratiu de la Generalitat de Catalunya 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 de-

sembre, de signatura electrònica, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural reconeix la validesa i l’eficàcia de les sol·licituds pre-
sentades telemàticament sempre que es compleixin els mecanismes d’identificació 
de l’apartat 4 d’aquest annex.

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 
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d’incorporar, en tot cas, el número de registre d’entrada i la data i l’hora de presen-
tació al Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya.

—7 Programes i aplicacions
Els programes i aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el pro-

cediment 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.
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	sobre una sol·licitud d’investigació d’aigües subterrànies i de modificació d’una concessió (ref. CC2011000131).
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	de 3 d’octubre de 2011, de notificació d’una resolució per la qual s’acorda desestimar un recurs de reposició interposat per la mercantil Producciones Kaplan, SL.
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	de 22 de setembre de 2011, de notificació del plec de càrrecs de l’expedient sancionador FE-L-22-2011.
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	de 3 d’octubre de 2011, pel qual es notifica l’inici d’un expedient sancionador i el plec de càrrecs (exp. REG-CC-10-2011).
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	de 3 d’octubre de 2011, pel qual es notifica l’inici d’expedients sancionadors i plecs de càrrecs.
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	EDICTE
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	de 27 de setembre de 2011, pel qual es notifiquen tres resolucions d’incoació d’expedients de revocació i dues resolucions de revocació total de diverses subvencions.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. BE-2011-437).
	ANUNCI
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	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 365/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 353/2011).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Catorzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 1268/2008).
	EDICTE
	de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre judici de faltes (rotlle 107/2011-R).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre procediment ordinari (exp. 764/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1812/10-3).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Cerdanyola del Vallès, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 53/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Gavà, sobre actuacions de judici verbal (exp. 793/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Terrassa, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1138/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de la Seu d’Urgell, sobre procediment de causes prèvies (exp. 170/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 del Prat de Llobregat, sobre procés especial de divorci contenciós (exp. 242/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 24 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 109/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 785/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1179/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre procediment de divorci contenciós (exp. 229/2011-A ).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de la Seu d’Urgell, sobre actuacions de judici oral (exp. 42/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Reus sobre procediment de guarda i custòdia (exp. 198/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 244/2004).
	TRIBUNALS DE COMPTES
	EDICTE
	de la Secció d’Enjudiciament del Departament Primer del Tribunal de Comptes, sobre procediment de reintegrament per abast (exp. A99/11).
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