
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5178 – 22.7.200857202

Disposicions

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

ORDRE
AAR/354/2008, de 16 de juliol, per la qual es regula per a l’any 2008 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.

El Reglament CE 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, regula l’ajut al 
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural (FEADER).

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) per al període 
2007-2013, aprovat per la Decisió de la Comissió de 15 de febrer de 2008, estableix 
una sèrie d’objectius per aconseguir la millora dels processos de transformació i 
comercialització dels productes agraris en el context d’una millora del rendiment 
global de les empreses agroalimentàries ubicades a Catalunya, objectius que se 
centren bàsicament en la priorització de la transferència, modernització, innovació 
i qualitat de la cadena alimentària.

L’article 71 del Reglament CE 1698/2005, assenyala, a l’apartat 1, que les despe-
ses subvencionables coinançades amb fons del FEADER no hauran de concloure 
abans de la data d’inici de la subvencionabilitat, és a dir, abans de la publicació de 
la convocatòria, la qual cosa impedeix que es pugui considerar despesa subvenci-
onable la que es produeixi abans de l’inici de la subvencionabilitat que s’estableix 
amb la publicació de la convocatòria de l’ajut.

Aquesta Ordre té per inalitat evitar qualsevol perjudici als possibles beneiciaris 
en la presa de les seves decisions d’inversió. No obstant això, el seu únic objectiu és 
ixar la data en què s’inicien els projectes per tal que les seves inversions i despeses 
puguin ser subvencionades, sempre que compleixin els requisits que estableixen 
les bases reguladores corresponents.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides 
per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

ORDENO:

Article 1
1.1 L’objecte d’aquesta Ordre és establir el procediment preceptiu per tal que 

els interessats a sol·licitar els ajuts per a la millora dels processos de transformació 
i comercialització dels productes agraris que s’estableixin en el marc del PDR per 
al període de programació 2007-2013 puguin iniciar els seus projectes d’inversió 
abans de la publicació de la convocatòria d’aquests ajuts.

1.2 Aquest procediment té caràcter excepcional i només és aplicable als ajuts 
que es convoquin sobre aquesta matèria durant l’exercici 2008.

1.3 Els ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització 
dels productes agraris que s’establiran en el marc del PDR per al període de pro-
gramació 2007-2013 són els que consten al web del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural http://www.gencat.net/darp/c/serveis/pdr/cpdr00.htm.

Article 2
Les empreses que duen a terme processos de manipulació, transformació i co-

mercialització dels productes de l’annex I del Tractat constitutiu de la Comunitat 
Europea, llevat dels productes de pesca, que tinguin previst acollir-se als ajuts 
per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes 
agraris que s’estableixin en el marc del PDR per al període de programació 2007-
2013, i que necessàriament hagin d’iniciar les actuacions abans de la publicació de 
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la convocatòria dels ajuts, podran comunicar a la direcció general competent en 
matèria d’alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries aquesta circumstància 
i sol·licitar la visita prèvia de comprovació de no-inici de les inversions.

Article 3
Els interessats a efectuar la comunicació seran les persones físiques o jurídi-

ques que compleixin la condició de microempresa, de petita o de mitjana empresa 
(PIME), d’acord amb la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003, sobre 
la deinició de microempreses, petites i mitjanes empreses (2003/361/CE) o les que 
tinguin menys de set-cents cinquanta treballadors o un volum de negocis inferior 
a 200 milions d’euros, que hagin de suportar la càrrega inancera de les inversions, 
de les quals es pugui demostrar la viabilitat econòmica, que compleixin les normes 
mínimes establertes en matèria de medi ambient, seguretat laboral, higiene i, si 
escau, benestar dels animals.

Article 4
4.1 La comunicació prèvia a l’inici de les inversions comportarà la sol·licitud de 

visita dels òrgans competents del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural amb la qual es comprovarà que no han estat iniciades les actuacions per a les 
quals es pretén sol·licitar l’ajut i es ixarà la data a partir de la qual es poden iniciar, 
aspectes que es plasmaran en l’acta de control corresponent.

4.2 La persona interessada no podrà iniciar les actuacions ins que la persona 
tècnica del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural hagi realitzat 
la visita de comprovació de no-inici de les inversions.

4.3 L’efecte de la presentació d’aquesta comunicació i la realització de la visita 
de comprovació de no-inici de les inversions només és la constatació d’aquest fet i 
determinarà el moment en el qual s’han iniciat les inversions, sense que en cap cas 
suposi la subvencionabilitat ni l’elegibilitat de les inversions previstes.

4.4 L’imprès de la comunicació i sol·licitud de visita prèvia a l’inici de les in-
versions, que facilitarà el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
en model normalitzat, l’haurà de signar una persona legitimada per actuar en nom i 
representació de l’empresa sol·licitant i es presentarà a les dependències del Depar-
tament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, sens perjudici de qualsevol dels 
altres registres o mitjans que preveu l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992).

4.5 La comunicació i la sol·licitud de visita prèvia a l’inici de les inversions 
anirà acompanyada, com a mínim, de la documentació següent:

Memòria descriptiva de les inversions previstes.
Pressupost aproximat, desglossat per partides i conceptes.
Plànols amb la ubicació de les inversions.
Previsió de la data d’inici de les inversions.
4.6 El termini per presentar les sol·licituds serà des de l’entrada en vigor d’aquesta 

Ordre ins a la data d’entrada en vigor de l’ordre d’ajuts corresponent.

Article 5
Les persones físiques o jurídiques que s’acullin al que disposa aquesta Ordre se 

sotmetran a la normativa reguladora del PDR i les seves disposicions de desplega-
ment, i en especial a les condicions següents:

a) Els projectes d’inversió executats i pagats en la seva totalitat abans de la data 
de publicació de la convocatòria i les bases reguladores dels ajuts per a l’any 2008 
no seran subvencionables, i tampoc ho seran els iniciats abans de la visita prèvia 
corresponent.

b) En els casos en què les despeses a realitzar superin la quantia de 30.000 euros 
en el supòsit de cost per execució d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de sub-
ministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o 
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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, llevat que per les especials característiques 
de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat suicient nombre d’entitats que 
el subministrin o el prestin. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran 
d’aportar amb la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà segons criteris d’eiciència 
i economia, i s’haurà de justiicar aquesta elecció expressament en una memòria 
quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. En cas que no s’aportin 
aquestes tres ofertes, la despesa no es considerarà subvencionable.

c) La despesa realitzada s’haurà d’acreditar mitjançant factures i documents 
probatoris del pagament efectuat. No s’acceptaran com a subvencionables pagaments 
realitzats en metàl·lic superiors a 300 euros.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.

Barcelona, 16 de juliol de 2008

JOAQUIM LLENA I CORTINA

Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

(08.197.106)
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