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AAM/48/2012, de 5 de març, per la qual es convoquen els ajuts per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries i s’aproven les bases reguladores
corresponents.
L’any 2011 han coincidit per al sector agrari diversos factors, tant a nivell sectorial com general, que han afectat de manera negativa la seva evolució. A nivell
sectorial, una climatologia adversa, amb una forta sequera a l’estiu i un episodi de
pluges intenses i persistents a la tardor, ha coincidit amb una campanya amb preus
anormalment baixos, que en alguns sectors ha arribat a fer qüestionar la viabilitat
econòmica de recollir la producció dels arbres.
A nivell general, la persistència de la crisi econòmica està pressionant a la baixa
el consum i els preus, alhora que dificulta l’accés al crèdit de moltes explotacions
que estan patint una situació de manca de liquiditat provocada per la crisi de preus
i la mala collita de l’última campanya, que pot afectar en gran mesura la present
campanya, i comprometre fins i tot la continuïtat d’algunes explotacions, especialment les que han fet inversions els últims anys per incrementar la seva capacitat i
competitivitat, que es troben amb la impossibilitat d’accedir al crèdit bancari per fer
front a les necessitats de capital circulant derivades de les inversions realitzades.
En tot cas, malgrat aquesta situació, el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural creu que el sector agrari té bones perspectives
de futur i que cal donar-li suport en la mesura que sigui possible, per evitar abandonaments i descapitalitzacions no desitjats, per la qual cosa cal implantar mesures
de suport en forma de préstecs tous que dotin de liquiditat el sector i n’afavoreixin
la rendibilitat reduint els costos financers.
Els ajuts que regula aquesta Ordre se sotmeten al Reglament CE 1535/2007 de
la Comissió, de 20 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat
CE als ajuts de minimis en el sector de la producció agrària.
Conseqüentment, valorada la conveniència d’establir ajuts per tal de pal·liar les
necessitats de liquiditat de les explotacions agràries, 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, a proposta de la Direcció General de
Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,
ORDENO:
Article 1
S’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a cobrir les necessitats de
liquiditat de les explotacions agràries mitjançant la bonificació dels interessos i del
cost dels avals dels préstecs concedits per les entitats financeres (inclòs l’Institut
Català de Finances) i cooperatives agràries amb seccions de crèdit que subscriguin
el conveni corresponent amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, les quals es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 2
2.1 Es convoquen els ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de
les explotacions agràries, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’article
anterior.
2.2 El termini per presentar les sol·licituds serà d’1 mes, a comptar de l’endemà
de la data de publicació d’aquesta Ordre al DOGC.
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2.3 Els ajuts que estableix aquesta Ordre, per un import total d’1.500.000,00
euros, seran a càrrec de la partida pressupostària AG02D/470000130/6121/0072
dels pressupostos del DAAM per a l’any 2012.
2.4 L’òrgan competent per a la instrucció dels expedients és el Servei d’Ajuts
a la Sostenibilitat Agrària.
2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona
titular de la Direcció 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 Planificació Rural, el o la cap del Servei d’Ajuts a la Competitivitat
Agrària i la persona responsable de Coordinació Administrativa de la Direcció
General de Desenvolupament Rural.
2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit al sol·licitant
és de tres mesos, a comptar de la data en què finalitza el termini de presentació
de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa i notificació en el termini
establert, la sol·licitud s’entendrà desestimada.
2.7 Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament
Rural, 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, sens 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
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar
en el termini de tres mesos a comptar de la data en què s’exhaureixi el termini per
resoldre i notificar tal com estableix l’apartat anterior.
2.8 Els ajuts concedits a les persones físiques per un import superior a
3.000,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics al web
http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts.htm fent ús dels mitjans electrònics establerts.
Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 5 de març de 2012
JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
ANNEX
Bases reguladores
—1 Objecte de l’ajut
L’objecte d’aquesta Ordre és l’establiment d’una línia d’ajuts consistent en la
bonificació d’interessos i del cost dels avals dels préstecs concedits per les entitats
financeres i cooperatives agràries amb seccions de crèdit que hagin subscrit el conveni corresponent per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries
que han patit una forta davallada de la renda de la darrera campanya derivada dels
preus en origen anormalment baixos i la mala collita, i que tenen problemes d’accés
al crèdit, en endavant préstecs de liquiditat.
—2 Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars
d’explotacions agràries que ocupin com a mínim 0,8 unitats de treball agrícola (UTA)
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i que hagin subscrit préstecs de liquiditat amb les entitats financeres i cooperatives
agràries amb seccions de crèdit que hagin subscrit el conveni corresponent.
—3 Tipus i quantia de l’ajut
3.1 Els ajuts consistiran en:
3.1.1 La bonificació d’interessos dels préstecs de liquiditat concedits per les entitats financeres i cooperatives agràries amb seccions de crèdit que hagin subscrit
el conveni corresponent, d’acord amb les següents condicions:
a) Import del préstec: 30.000,00 euros per UTA, amb un mínim de 10.000,00
euros i un màxim de 120.000,00 euros per persona beneficiària.
b) Tipus d’interès: el que estableixi l’entitat.
c) Termini d’amortització de 5 anys amb el primer de carència d’amortització
de capital.
d) Venciments semestrals.
e) Quotes d’amortització del capital constants, de manera que les quotes comprensives d’interessos i amortització de capital siguin decreixents.
f) Garanties: les que estableixi cada entitat.
g) Comissions: comissió d’obertura del 0,5% de l’import formalitzat amb un
mínim de 100,00 euros. Sense comissió d’estudi ni d’amortització parcial anticipada
i/o cancel·lació.
h) Percentatge de bonificació: fins a un màxim de 2 punts pels primers 40.000,00
euros.
i) Data límit de formalització del préstec: 30 de setembre de 2012.
3.1.2 La bonificació del cost de l’aval que es pugui establir sobre la base del punt
3.1.1 f), d’acord amb les següents condicions:
a) Import avalat amb dret a bonificació: fins a un màxim dels primers 40.000,00
euros de capital del préstec.
b) Import màxim de la bonificació: fins a un màxim del 4,6% del capital inicial
avalat amb dret a bonificació.
3.2 La quantia màxima destinada a aquest ajut i l’aplicació pressupostària a la
qual s’ha d’imputar són les que es determinen a l’article 2.3 d’aquesta Ordre.
3.3 Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (CE) 1535/2007 de la Comissió,
de 20 de desembre de 2007, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als
ajuts de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles, segons el qual
el total d’ajuts de minimis concedits a una persona beneficiària no podrà excedir els
7.500,00 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors,
i sense que s’incrementi el llindar establert per Estat membre. Així, en cas que se
superi aquest límit, l’import de l’ajut que li pogués correspondre es reduirà fins a
situar l’import total d’ajuts de minimis acumulat durant l’exercici fiscal corrent i els
dos anteriors en el límit de 7.500,00 euros que marca la normativa comunitària.
—4 Criteris d’atribució
En cas que l’import total dels ajuts sol·licitats superi l’import màxim que estableix la convocatòria, es procedirà al prorrateig, en relació amb la quantia global
sol·licitada, entre les persones beneficiàries de la subvenció, d’acord amb l’article
22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
—5 Concurrència amb altres ajuts
Sense perjudici del límit quantitatiu que estableix l’article 3.2 del Reglament (CE)
1535/2007, els ajuts que s’estableixen en aquesta Ordre es podran acumular a 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 es formalitzaran en un imprès
normalitzat, que es podrà descarregar des de l’adreça http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts.htm, o bé es podrà obtenir en qualsevol dependència del DAAM.
Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció General de Desenvolupament
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Rural i es presentaran a les oficines comarcals del DAAM, preferentment, sense
perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, dins el termini establert en la convocatòria. Les sol·licituds presentades
fora de termini no s’admetran a tràmit.
6.2 A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que s’especifica a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat
anteriorment al 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 oficina del
DAAM diferent d’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
representi, corresponents al DNI/NIF/NIE o un altre document que l’acrediti, si
s’escau, en cas que no autoritzi el DAAM a verificar aquesta informació segons el
que estableix l’article 6.4.
b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi
constància, si escau.
c) En el cas de persones jurídiques, còpia compulsada de les escriptures i/o
estatuts registrats de l’entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible
al Registre d’entitats jurídiques, es verificarà d’ofici.
d) Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent
emès en els últims 6 mesos. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DAAM
no serà necessari aportar cap certificació d’inscripció.
e) 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 corresponents.
6.3 L’imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la
signatura de la sol·licitud:
a) Que no està sotmesa a les causes que impedeixen 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, de
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya.
b) Que no ha sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, llevat del supòsit
previst a 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.
c) Que compleix la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si s’escau.
d) 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 supera els
límits establerts.
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
els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament
sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball.
f) No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi, d’acord amb la definició
continguda en les Directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de
reestructuració d’empreses en crisi (DOUE C 244, d’1.10.2004).
g) Sobre la conformitat de les còpies que hagi aportat durant qualsevol fase del
procediment amb l’original corresponent.
6.4 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada
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,
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mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o certificats corresponents.
—7 Compromisos de les persones beneficiàries
7.1 Les persones beneficiàries es comprometen a mantenir l’activitat agrària
durant un període de cinc anys a partir de la data de concessió de l’ajut i a destinar
l’ajut a la finalitat per a la qual els sigui concedida. En cas de canvi de titularitat,
la nova persona titular haurà d’assumir els compromisos de la persona beneficiària inicial durant el termini indicat ja que, en cas contrari, ha d’efectuar el
reintegrament dels imports rebuts, excepte els casos de força major degudament
acreditats.
7.2 Els beneficiaris es comprometen a contractar l’assegurança inclosa als
diferents plans anuals d’assegurances agràries, d’acord amb l’orientació tecnicoeconòmica dominant de l’explotació dins el període de cinc anys a partir de la
formalització del préstec, contractació que s’ha de mantenir fins a la finalització
del termini de compromís.
7.3 Les persones beneficiàries es comprometen, en les parcel·les situades en
àrees on hi hagi instal·lades xarxes de distribució amb disponibilitat d’aigua als
hidrants, a realitzar la transformació en regadiu durant el període de 5 anys.
—8 Tramitació i resolució
8.1 La comissió de valoració podrà sol·licitar a l’òrgan instructor tots els documents i informes que consideri necessaris per a l’elaboració de l’informe d’avaluació.
8.2 Quan les sol·licituds qualificades d’auxiliables superin la disponibilitat
pressupostària, la comissió de valoració determinarà l’assignació de fons, d’acord
amb els criteris d’atribució i prioritats establerts a l’apartat 4 d’aquestes bases
reguladores.
8.3 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.
8.4 En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l’import màxim de
l’ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària i el caràcter d’ajut
de minimis d’acord amb el Reglament (CE) 1535/2007 de la Comissió, de 20 de
desembre, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis
en el sector de la producció de productes agrícoles (DOUE L-337, de 21.12.2007).
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 es troba al corrent de
les seves obligacions amb l’Administració tributària i social i amb la Generalitat
de Catalunya.
8.5 La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions
que van determinar l’atorgament, ja siguin les relatives a la persona beneficiària o
com a conseqüència d’una decisió de l’Administració.
—9 Justificació i pagament
9.1 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.
9.2 El pagament de les bonificacions del tipus d’interès es realitzarà per l’import
de tot el període a l’entitat financera amb la qual s’hagi subscrit el préstec, per tal
que es descompti directament del capital pendent de devolució que ha de pagar la
persona beneficiària.
9.3 El pagament de la bonificació del cost de l’aval es realitzarà directament
al beneficiari de l’ajut, excepte en el cas en què l’entitat avalista sigui SAECA, que
es pagarà directament a aquesta societat d’acord amb el conveni establert amb
aquesta.
9.4 El pagament de l’ajut es farà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DAAM segons la qual es compleixen els requisits per ser beneficiari de
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l’ajut i s’efectuarà dins l’exercici pressupostari, sense perjudici de les excepcions
que es puguin produir.
9.5 Les persones beneficiàries, per rebre l’import de les subvencions, han
d’estar al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i social en el
moment que el DAAM realitzi les comprovacions corresponents amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social,
així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà
aportar els certificats acreditatius en el cas de l’autorització al DAAM a què es
refereix l’apartat 6.4.
9.6 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.
—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, i 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 escau 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 estableixen
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. Igualment es pot exigir el reintegrament
si se superen els límits que estableix l’article 3.2 del Reglament (CE) 1535/2007 de
la Comissió, de 20 de desembre, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE
als ajuts de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles, i d’acord
amb el que estableix l’article 4.1 del mateix Reglament.
10.3 En cas d’amortització anticipada del préstec, es reintegrarà la part proporcional d’ajuts corresponent a la bonificació d’interessos no meritats en el moment
de l’amortització anticipada i, si s’escau, de la part proporcional de la bonificació
del cost de l’aval.
—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 explotacions per comprovar que es compleixen la destinació
dels ajuts, els requisits i 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; 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 amb les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona
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 comportarà, prèvia audiència a 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 a què fa referència l’apartat anterior.
(12.065.005)
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