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Nova Ordre d’ajuts de millora i modernització de 

regadius

Ordre ARP/....../20...., de ..........., per la qual s’aproven les 

bases reguladores dels ajuts, a les comunitats de regants 

per a la millora i modernització de les xarxes de regadius

en el marc del PDR de Catalunya operació 04.03.02, i es 

convoquen els corresponents als anys 2019, 2020 i 2021.



- La nova ordre disposa d’una dotació pressupostària de 17.194.164,37 € per

a les anualitats 2019, 2020 i 2021.

• El 57% va a càrrec del pressupost del DARP, per un import de 9.800.673,69 €.

• El 43% va a càrrec del pressupost del FEADER, per un import de 7.393.490,68 €.
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Nova Ordre d’ajuts de millora i modernització de 

regadius

Pressupost total DARP (57%) FEADER (43%)

Anualitat 2019 4.913.462,62   2.800.673,69 2.112.788,92   

Anualitat 2020 6.140.350,88   3.500.000,00   2.640.350,88   

Anualitat 2021 6.140.350,88   3.500.000,00   2.640.350,88   

Total: 17.194.164,37   9.800.673,69   7.393.490,68   

Data prevista de publicació:
- Bases reguladores de l’ajut (Ordre)  mes de juny

- Convocatòria de l’ajut (Resolució)  aprox. 2 setmanes després

Termini per a la presentació de sol·licituds  30 setembre 2018
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Nova Ordre d’ajuts de millora i modernització de 

regadius

Tipus i quantia dels ajuts:

- La modernització integral (70% del pressupost disponible) l’import màxim de l’ajut no

podrà superar 1.000.000 €.

- Les obres de millora i modernització (30% del pressupost disponible) l’import màxim

de l’ajut no podrà superar 70.000 €.

- La redacció d’estudis i projectes (inclòs l’estudi de seguretat i salut) i de direcció

d’obra (inclosa la coordinació de seguretat i salut), l’import màxim de l’ajut serà de

60.000 € pels dos conceptes i la subvenció màxima serà de 30.000 €.

Despeses subvencionables:

- Les inversions subvencionables es destinaran a la realització de les obres següents:
• Construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l’explotació individual.

• Sistemes d’automatització i control del consum.

• Instal·lacions de captació i elevació d’aigües.

• Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg.

• Embassaments i basses de regulació.

- No són subvencionables les obres i les instal·lacions de la xarxa de distribució de

regadiu de l'interior de les parcel·les.
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Nova Ordre d’ajuts de millora i modernització de 

regadius

Condicions d’admissibilitat:

- Disposar de la concessió o autorització d’aigua.

- Disposar de la corresponent avaluació d’impacte ambiental amb caràcter favorable

(en projectes de més de 100 ha).

- Tenir instal·lats o preveure la instal·lació de comptador/s per a la mesura de l’ús de

l’aigua corresponent a la inversió.

- Garantir un estalvi potencial d’aigua superior o igual al 5% pels casos d’inversions

de millora d’instal·lacions de reg existents o elements de la infraestructura d’irrigació,

excepte en inversions que només afecten a l’eficiència energètica, les de creació

d’embassaments o les d’ús d’aigua regenerada.

- Quan les inversions afectin masses d’aigua subterrània o superficial amb un estat

quantitatiu qualificat “Inferior a bo”, l’ajut es supeditarà al fet que la inversió

garanteixi una reducció efectiva del consum d’aigua a escala de la inversió de com a

mínim el 50% de l’estalvi potencial d’aigua.
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Nova Ordre d’ajuts de millora i modernització de 

regadius

Criteris de priorització:

- Estalvi potencial d’aigua previst fins a 6 punts.

- Estalvi potencial d’energia o utilització d’energies renovables, o bé la combinació

de tots dos, fins a 6 punts segons el % d’import de la inversió subvencionable

destinat a aquests conceptes.

- La construcció d’elements que millorin la capacitat de regulació i

emmagatzematge d’aigua, o bé la construcció de xarxes de transport i

distribució i capçals de reg fins a l’explotació individual, que comptin o no amb

sistemes regulació i emmagatzematge d’aigua: fins a 4 punts en funció del nombre

de regants beneficiats.

- La incorporació de noves tecnologies en sistemes d’automatització i control del

consum consistents en els elements necessaris que permetin obtenir les dades de

cabals i volums utilitzats a nivell de parcel·la en un centre de control de forma

automatitzada: 2 punts.

- La incorporació de sistemes que incrementin o millorin la capacitat de regulació

mitjançant l’emmagatzematge de l’aigua de reg: 2 punts.

- Per portar un sistema de cobrament de les quotes a satisfer pels comuners on

consti una part fixa i una part variable que dependrà del consum d’aigua

efectivament realitzat: 1 punt.

! Es podran subvencionar les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 7 punts.
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Nova Ordre d’ajuts de millora i modernització de 

regadius

Sol·licitud i documentació (1):

- La tramitació de la sol·licitud serà obligatòriament per via telemàtica utilitzant la a

través del web de Tràmits de la Generalitat (web.gencat.cat/ca/tramits).

- La documentació requerida s’haurà d’adjuntar de forma telemàtica, llevat de la

memòria tecnicoeconòmica o el projecte tècnic, el Certificat Final d’Obra i les

factures i justificants de pagament que es presentaran presencialment a les

oficines de registre (Serveis Territorials, Oficines Comarcals, etc.).

En aquesta convocatòria el projecte constructiu s’ha de presentar en el moment de

la sol·licitud.

- Tots els requeriments que el DARP faci al sol·licitant, comunicacions i resolucions es 

faran per mitjans telemàtics a través de l’e-Tauler 

(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), previ avís per correu electrònic.

- És necessari disposar d’un certificat digital per poder realitzar la tramitació

telemàtica.

web.gencat.cat/ca/tramits
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
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Nova Ordre d’ajuts de millora i modernització de 

regadius

Sol·licitud i documentació (2):

La documentació que s’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud (*) serà:

- Dades d’identitat de la persona jurídica sol·licitant i del seu representant, i

acreditació de la representació.

- Còpia de les escriptures i/o estatuts de l’entitat sol·licitant.

- Certificat actualitzat de l’autorització o concessió d’aigua.

- Certificat de l’acord de l’òrgan competent per sol·licitar l’ajut.

- Relació actualitzada dels socis en format Excel o Access
(dades mínimes: DNI, nom i cognoms, municipi, polígon, parcel·la i referència cadastral)

- Certificat de l’acord de l’òrgan competent que es troba, o no, dins del supòsit de 

l’article 3.3.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

“Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras

anteriores que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no

tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder

adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien mayoritariamente su actividad;

bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de

administración, dirección o vigilancia”.

(*) A excepció de la documentació que s’hagi presentat anteriorment al DARP.
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Nova Ordre d’ajuts de millora i modernització de 

regadius

Sol·licitud i documentació (3):

- Si la inversió és inferior a 40.000 € (IVA exclòs) caldrà adjuntar una memòria

tecnicoeconòmica (1) de la inversió a realitzar.

- Si la inversió és igual o superior a 40.000 € (IVA exclòs) caldrà adjuntar un

projecte tècnic (2).
Tant la Memòria tecnicoeconòmica com el Projecte tècnic s’han de presentar en dos formats

diferenciats en el mateix CD o DVD:

• Format PDF reutilitzable (PDF sense protegir).

• Format editable dels diferents documents en els formats del software original.

(1) Memòria tecnicoeconòmica:
Memòria

Plànols

Pressupost bàsic per capítols i 

general)

(2) Projecte tècnic:
Memòria i Annexos

Plànols

Plec de Prescripcions Tècniques

Pressupost (Amidaments, Quadres

de preus, Pressupost per capítols,

Pressupost general)
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Nova Ordre d’ajuts de millora i modernització de 

regadius

Sol·licitud i documentació (4):

- En el moment de la sol·licitud, i si l’import de la inversió és igual o superior a 40.000 €

(IVA exclòs), la CR haurà d’aportar un mínim de 3 ofertes de diferents proveïdors,

previ a la contractació, inici i execució de l’obra.

- Les ofertes hauran d’estar datades i signades per les empreses ofertants i

presentades juntament amb la sol·licitud de l’ajut.

- L’oferta finalment escollida serà vinculant.
Cal justificar l’elecció del proveïdor només si aquest no s’ajusta a la millor oferta econòmica.

Només es podrà canviar de proveïdor, sense superar l’import de l’oferta original, per causes 

justificades i prèvia aprovació del DARP.

- La Comunitat de Regants haurà d’aportar amb la sol·licitud un document sobre la

traçabilitat de les ofertes, és a dir, aportar una prova documental de com s’ha

realitzat la petició de les ofertes als proveïdors i de la recepció de les mateixes.

- En cas que el projecte s’hagi de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental,

d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, serà

necessari disposar de la tramitació ambiental del projecte en el moment de

presentar la sol·licitud.
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Nova Ordre d’ajuts de millora i modernització de 

regadius

Compromisos i obligacions dels beneficiaris (1)

- Informar al públic de l’ajut obtingut pel FEADER (cartells a l’obra, web...) amb la

descripció del projecte durant i posteriorment a l’execució de l’obra.

- Proporcionar tota la informació necessària per fer el seguiment del programa a la

DG de Desenvolupament rural o als avaluadors designats.

- Portar un sistema de comptabilitat separat.

- Mantenir l’activitat i la finalitat auxiliada durant els 5 anys posteriors a la data de

pagament final de l’ajut.

- Quan la inversió afecti masses d’aigua amb un estat quantitatiu qualificat d’”inferior a

bo”, els beneficiaris hauran de portar un registre dels consums que permeti

verificar l’estalvi real d’aigua.
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Nova Ordre d’ajuts de millora i modernització de 

regadius

Compromisos i obligacions dels beneficiaris (2)

- Comunicar al DARP amb caràcter previ a l’execució de les actuacions qualsevol

tipus de modificació ja sigui en els característiques o en l’import de l’ajut

aprovat.

Per a modificacions d’amidaments o imports executats amb variació ≤ al 10%:

 no cal aprovació prèvia d’un document modificat; sí comunicació al DARP.

Per a modificacions d’amidaments o imports executats amb variació > al 10%:

 cal aprovació prèvia dels següents documents:

• Memòria o Projecte complementari (modificat) i

• Tres ofertes del nou projecte modificat

Els documents anteriors s’han d’aprovar (nova resolució de concessió) per part

del DARP; cal fer-ho abans de la seva execució.

! En cas d’introducció en les obres de dispositius o elements no previstos en la

memòria o projecte aprovat (independentment del seu pes en % sobre l’import del

projecte) cal aprovació prèvia d’un document modificat per part del DARP.

Les modificacions no han d’alterar l’objecte de l’ajut ni poden suposar un canvi en

els criteris de prioritat.
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Tramitació telemàtica de l’ajut

L’Article 2 de la nova Ordre de Regadius aprova el procediment de 

tramitació telemàtica per aquests ajuts d’acord amb l’Annex 2.

Què implica aquest nou procediment?

- Presentació de:

(1) la sol·licitud de l’ajut,

(2) la documentació annexa i 

(3) la sol·licitud de pagament

per mitjans telemàtics, a través del web de Tràmits de la Generalitat

(web.gencat.cat/ca/tramits).

- Signatura electrònica de la documentació presentada.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
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Tramitació telemàtica de l’ajut

Certificat digital (signatura electrònica) https://bit.ly/2IndLE6

Què és un certificat digital i per a què el necessiteu?

Un certificat digital us permet realitzar tràmits en línia amb plenes garanties 

jurídiques.

El certificat digital s’emet per una autoritat de certificació, i és admès pel Consorci 

d’Administració Oberta de Catalunya per a la identificació davant les administracions 

públiques catalanes.

A més d'identificar-vos, podeu signar els documents electrònics amb la 

mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.

https://bit.ly/2IndLE6
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Tramitació telemàtica de l’ajut

Certificat digital (signatura electrònica) https://bit.ly/2IndLE6

Com puc saber quin tipus de certificat he d'utilitzar?

Els certificats digitals no només acrediten la identitat del seu posseïdor, sinó 

que, en molts casos, determinen la vinculació a una entitat o col·lectiu i el seu 

grau de representació envers aquest.

Les opcions d'acreditació admeses són les següents:

Persona física: La persona identificada actua a títol personal.

Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació: En un àmbit on 

la persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial, pot actuar en nom 

propi però no pot actuar en nom del col·lectiu o empresa.

Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació: La persona 

identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i pot actuar en nom del 

col·lectiu o empresa.

Persona jurídica: La persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i 

s'identifica com el propi col·lectiu o empresa.

Persona física adscrita a un col·lectiu professional: En un àmbit on la persona identificada 

pertany a un col·lectiu de professionals col·legiats i pot actuar en nom propi, si escau.

https://bit.ly/2IndLE6
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Tramitació telemàtica de l’ajut

Certificat digital (signatura electrònica) https://bit.ly/2IndLE6

Com podeu aconseguir un Certificat digital per a persona física?

L'idCAT és el certificat digital que emet el Consorci d’Administració Oberta de 

Catalunya i que la Generalitat de Catalunya posa a l'abast de la ciutadania.

Hi ha dues maneres d'obtenir-lo:

- A través del web de l'idCAT (www.idcat.cat). Un cop introduïdes les dades 

necessàries per obtenir el certificat digital al formulari de sol·licitud, l'aplicació us 

informarà de les diferents Entitats de Registre idCAT (ER idCAT), oficines on us 

haureu de presentar amb el document acreditatiu d'identitat (DNI) i on validaran la 

vostra sol·licitud.

- Dirigint-vos a qualsevol de les Entitats de Registre idCAT, on emetran el vostre 

certificat idCAT sense haver fet la sol·licitud prèviament.

https://bit.ly/2IndLE6
http://www.idcat.cat/
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Tramitació telemàtica de l’ajut

Certificat digital (signatura electrònica) https://bit.ly/2IndLE6

Com podeu aconseguir un Certificat digital per a persona jurídica?

A la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (http://www.cert.fnmt.es/certificados)

- Sol·licitar el certificat via Internet.

- Acreditar la identitat a l’Oficina de Registre de l’entitat certificadora (a la pàgina web 

de cada entitat certificadora s’especifica la documentació que cal aportar):

En general s’ha d’aportar la documentació que justifiqui la representació i la 

personalitat jurídica segons el tipus de persona jurídica. Per exemple: DNI del 

representant (original i còpia), i una de les següents opcions: certificat del 

registre mercantil (expedit 10 dies anteriors) o escriptures de constitució 

acompanyats d’una nota simple del registre mercantil expedida els tres dies 

anteriors.

- Descarregar el certificat:

Si és de software: a través del web.

Si és de hardware (targeta amb xip que conté el certificat): cal descarregar el 

programari i disposar d’un lector per utilitzar-la.

https://bit.ly/2IndLE6
http://www.cert.fnmt.es/certificados
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Tramitació telemàtica de l’ajut

Sol·licitud de l’ajut

Per iniciar el tràmit cal anar a Tràmits Gencat (web.gencat.cat/ca/tramits)

i cercar-lo.

Cal triar una paraula clau o cercar estructuradament per temes.

Un cop trobat el tràmit, es pot fer clic al detall del tràmit i accedir al formulari electrònic:
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web.gencat.cat/ca/tramits


Tramitació telemàtica de l’ajut

Sol·licitud de l’ajut

Des de la pantalla següent es pot descarregar el formulari. 

Per emplenar-ho convé disposar de la versió Adobe Reader 9.1 o posterior. 
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Tramitació telemàtica de l’ajut

Sol·licitud de l’ajut

Cal descarregar el formulari a l’ordinador on el puguem recuperar.

Obriu-lo amb Acrobat Reader 9.1 o posterior.

Nota: si s’intenta obrir el formulari directament al navegador, pot fallar, segons la versió

del navegador amb la que treballeu.
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Cal complimentar, com a mínim, 

els camps obligatoris 

(requadrats en vermell) i clicar 

“Següent” cada vegada.



Tramitació telemàtica de l’ajut

Sol·licitud de l’ajut
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Cal emplenar els documents obligatoris. Cal tenir-los preparats i emplenats

prèviament.

Per documents escanejats o procedents d’arxius ofimàtics, genereu els PDF amb la

menor resolució possible sempre que es pugui veure el contingut.

La sol·licitud, incloent el document principal, té un límit màxim de 5MB.

! Documents de la 

tramitació ambiental del 

projecte (si s’escau), 

entrar-la com a “Aportació 

de documentació”



Tramitació telemàtica de l’ajut

Sol·licitud de l’ajut
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Quan estiguin totes les dades complimentades, llegiu atentament les declaracions i

compromisos que es donaran per acceptades amb la casella “Accepto les condicions”.

Valideu el formulari, signeu-lo i deseu-lo en un lloc de l’ordinador fàcilment 

accessible.



Tramitació telemàtica de l’ajut

Sol·licitud de l’ajut
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Per finalitzar el tràmit, des de la mateixa pàgina inicial del tràmit, seleccionar fitxer i

enviar:



Tramitació telemàtica de l’ajut

Sol·licitud de l’ajut
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Si la presentació es realitza correctament apareix un missatge amb la informació

següent:

- Número de registre de la sol·licitud.

- Número de cas: cal desar-ho per consultes posteriors.

- Enllaç per descarregar l’ acusament de rebuda.



Tramitació telemàtica de l’ajut

Aportació de documentació

En qualsevol moment l’entitat beneficiària pot aportar documentació a la sol·licitud

formulada. Per fer-ho, cal accedir-hi a través de l’apartat “Aportar documentació”.

Es pot aportar documentació tantes vegades com es requereixi. Cal tenir present que el

límit màxim per cada tramesa és de 5 MB (un fitxer de 3 MB i dos de 800 kb, com a màxim).

Aportar documentació

30



Tramitació telemàtica de l’ajut

Consulta estat dels tràmits

Per accedir a consultar l’estat dels propis tràmits: http://web.gencat.cat/ca/tramits

31

http://web.gencat.cat/ca/tramits


Tramitació telemàtica de l’ajut

Consulta estat dels tràmits

Estat de les meves gestions:

A partir del codi identificador  

(ID) o el número d’expedient es 

pot consultar l’estat del tràmit.

La meva carpeta:

Cal disposar de certificat digital 

per veure tots tràmits, 

notificacions, cites prèvies... 
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Tramitació telemàtica de l’ajut

Consulta estat dels tràmits “La meva carpeta”

33



Tramitació telemàtica de l’ajut

Consulta estat dels tràmits “La meva carpeta”

34

Visualitzar dades del tràmit realitzat.
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Tramitació telemàtica de l’ajut

Certificat digital (signatura electrònica)

Sol·licitud de l’ajut i aportació de documentació

Aspectes a recordar
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Aspectes a recordar

Sobre les bases de l’ajut...
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- Obligació de mesuradors de cabal, excepte en inversions que només

afecten a l’eficiència energètica, les de creació d’embassaments o les d’ús

d’aigua regenerada.

- Justificació de l’estalvi d’aigua/energia en valor absolut i relatiu (%).

- Presentació de la Memòria tecnicoeconòmica o Projecte tècnic en

CD/DVD, i per duplicat, en els següents formats:
• PDF reutilitzable (PDF sense protegir).

• Editable dels diferents documents en els formats del software original.

- Presentació de 3 ofertes de diferents proveïdors, datades i signades,

juntament amb la sol·licitud de l’ajut.

- Documents justificatius de la traçabilitat de les ofertes.

- Comunicació al DARP de qualsevol modificació del projecte.

! Nou Projecte modificat per: 1) canvis en amidaments i pressupost >10%

2) nous dispositius o elements no previstos

- Sol·licitar “Acta de no inici” abans de començar les obres.

- Llegir bé l’Ordre de bases de l’ajut.
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- Poc temps fins a la presentació de Sol·licituds: 30 de setembre de 2018.

- Tramitació telemàtica de l’ajut en:

• Sol·licitud de l’ajut.

• Aportació de documentació (en qualsevol moment).

• Sol·licitud de pagament de l’ajut.

- És obligatori el Certificat digital (de pers. jurídica)

• La tramitació dels Certificat digital per a persones jurídiques pot trigar de 4 a 6 setmanes.

Cal tramitar-lo amb antelació.

• Comproveu prèviament el correcte funcionament del certificat digital des dels

vostres ordinadors (software del certificat digital), targetes amb xip, lectors de targeta,

etc.

Aspectes a recordar

Sobre la tramitació de l’ajut...
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- No deixar pel darrer moment la tramitació de la Sol·licitud de l’ajut.

• Informeu el mateix NIF/DNI del certificat digital amb el qual signareu.

• Ompliu tots els camps obligatoris.

• Adjunteu la “Documentació annexa” indicada (només en format PDF, ZIP o RAR).

• Premeu “Següent” al finalitzar cada pàgina per passar les validacions i “Valida” al final del

formulari per a que s’activi el camp de signatura.

• Recordeu que cadascun dels camps definits a l’apartat “Documentació annexa” han de

contenir un únic fitxer.

• El Formulari de sol·licitud no pot superar els 5 MB de capacitat. En cas que sigui així,

cal aportar la documentació a través d’”Aportació de documentació”.

• La Sol·licitud de l’ajut es considera correctament tramitada quan s’obté un “Número de

registre”.

- Presentar les dades de projecte (Memòria tecnicoeconòmica o Projecte

tècnic, i Certificat Final d’Obra), en CD/DVD (per duplicat), i les factures i

justificants de factures, en paper, a les oficines “clàssiques” de registre.

Aspectes a recordar

Sobre la tramitació de l’ajut...
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Tramitació telemàtica de l’ajut

Certificat digital (signatura electrònica)

Sol·licitud de l’ajut i aportació de documentació

Execució i justificació de l’ajut

Nova Ordre d’ajuts de millora i modernització de regadius

Torn de preguntes

Continguts de la reunió



Moltes gràcies

Per a més informació:

Ricard Poch Massegú
Responsable d’Obres i Regadius

Serveis Territorials del DARP a Girona

A/e: ricard.poch@gencat.cat

Tel.: 872 975 723

mailto:ricard.poch@gencat.cat

