DEP. D'AGRICULTURA, RAM.,PESC.I ALIMENTACIÓ.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General de Desenvolupament Rural
Resolució de les sol·licituds d’ajuts dels ajuts destinats a l’aplicació del
desenvolupament local participatiu Leader, a l’empara l’Ordre ARP/204/2019, de
20 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i la Resolució
ARP/3281/2019, de 27 de novembre, que els convoca.

Antecedents
1.

En data 25/11/2019 es va publicar al DOGC la Ordre ARP/204/2019, de 20 de novembre,
per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del
desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament
rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).

2.

En data 04/12/2019 es va publicar al DOGC la Resolució ARP/3281/2019, de 27 de
novembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament
local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya
2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 20189(ref. BDNS 484240).

3.

Els sol·licitants van presentar una sol·licitud d’ajut econòmic per a realitzar projectes Leader,
en el marc de l’Ordre ARP/204/2019, de 20 de novembre, a l’empara de la Resolució
ARP/3281/2019, de 27 de novembre.

4.

Examinada la documentació presentada pels sol·licitants.

5.

La Comissió Tècnica del GAL - Associació Leader de Ponent, proposa la concessió dels ajuts
de l’Annex 1 i Annex 2, d’acord amb els criteris de selecció del GAL establerts a l’Ordre
mencionada.

6.

La Junta Executiva del GAL - Associació Leader de Ponent, ratifica els acord presos en la
Comissió Tècnica i proposa a la Direcció General de Desenvolupament Rural l’aprovació dels
ajuts de l’Annex 1 i Annex 2.

Fonaments de dret
1.

Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
de 2013, pel que s’estableixen disposicions comuns relatives al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i
de la Pesca (FEMP),i pel que s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu
de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons
Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell.

2.

Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
de 2013, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005
del Consell.

3.

Reglament Delegat (UE) núm.807/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa
el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’ajut al
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER), i introdueix disposicions transitòries.

4.

Reglament d'execució (UE) 2020/532 DE LA COMISSIÓ de 16 d'abril de 2020 que estableix
excepcions, per a l'any 2020, als Reglaments d'Execució (UE) no 809/2014, (UE) no
180/2014, (UE ) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39,
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(UE) 2015/1368 i (UE) 2016/1240, pel que fa a determinats controls administratius i sobre el
terreny aplicables en el marc de la política agrícola comuna.
5.

Decisió d’Execució C(2015) 5325 final, de 28 de juliol de 2015, per la qual s’aprova el
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període de programació 20142020.

6.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

7.

Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

8.

Ordre ARP/204/2019, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels
ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).

9.

Resolució ARP/3281/2019, de 27 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats
a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any
2019 (ref. BDNS 484240).

10. Ordre ARP/50/2020, de 23 d'abril, per la qual s'acorda la continuació i es modifiquen terminis
de determinats procediments en matèria de subvencions del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Resolc
1.

Concedir als beneficiaris que es relacionen a l’Annex 1, un ajut per l’import que s’hi indica, a
càrrec de la partida pressupostària D/770000100/6160/0000 del pressupost 2021.

2.

Concedir als beneficiaris que es relacionen a l’Annex 2, un ajut per l’import que s’hi indica, a
càrrec de la partida pressupostària D/770000100/6160/0000 del pressupost 2021 i que estan
condicionats a la presentació d’un aval, en el termini de 15 dies a comptar a partir de
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució.

3.

La fermesa d’aquesta 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 de Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

4.

El pagament d’aquest ajut queda condicionat a la presentació de la documentació justificativa
del pagament de les inversions, la documentació de certificació de l’Annex 4 de l’Ordre, així
com al compliment de les estipulacions generals que es detallen a l’Annex 3 de la present
resolució.

5.

La data límit per executar l’actuació aprovada (i pagar les despeses que se’n derivin) és el
30/06/2021. En aquest termini, el/la benefici/ària ha de presentar al GAL corresponent la
sol·licitud de pagament, juntament amb tota la documentació de certificació de l’ajut.

6.

En el cas dels ajuts que es regeixen per la normativa de mínimis, aquests estan subjectes al
Reglament (CE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació
dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínimis
(DOUE L-352, de 24.12.2013).
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7.

Les persones beneficiàries dels ajuts Leader, hauran de complir els compromisos de caràcter
general establerts en l’Ordre:
7.1. Els beneficiaris d'aquests ajuts es comprometen a mantenir i gestionar directament
l'activitat subvencionada durant un període mínim de 5 anys, comptats a partir de la data
del pagament de l'ajut.
7.2. En el cas d'ajuts a inversions en què l'actuació subvencionada consisteixi en la
construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables susceptibles de ser inscrits al
Registre de la Propietat, si el beneficiari de l'ajut coincideix amb la persona propietària
de l'immoble, ha de fer constar a l'escriptura o en el registre de la propietat que el bé de
què es tracti queda afectat a la subvenció per un període de cinc anys, a comptar a
partir de la data de pagament, així com l'import de la subvenció. Si els béns no són
inscriptibles, també queden afectats per la subvenció durant el període esmentat.
7.3. Informar al públic de l'ajut obtingut pel FEADER durant la realització d'una operació i el
període de manteniment de compromisos de la manera següent:
a)
Presentant en el lloc web de la persona beneficiària per a ús professional, en el cas
d’haver-n’hi, una breu descripció de l'operació quan es pugui establir un vincle entre
l'objecte del lloc web i l'ajut prestat a l'operació, en proporció al nivell d'ajut, amb
els seus objectius i resultats, i destacant l'ajut financer de la Unió Europea.
b)
En el cas d'operacions en el marc del PDR que rebin un ajut públic total superior a
50.000,00 euros, la persona beneficiària col·locarà un panell (mida mínima A3) o
una placa (mida mínima, A4) amb informació sobre el projecte, on es destacarà
l'ajut financer rebut de la Unió Europea, en un lloc ben visible per al públic.
c)
Els panells, les plaques, els cartells i els llocs web portaran una descripció del
projecte o de l'operació i els elements als quals es refereix el punt 1 de la part 2 de
l'annex III del Reglament (UE) núm. 808/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de
2014. Aquesta informació ocuparà el 25% dels panells, plaques, cartells o pàgina
web. A més, seguiran les pautes del Programa d'identificació visual de la
Generalitat de Catalunya (PIV) (http://www.gencat.cat/piv).
7.4. Proporcionar a la Direcció General de Desenvolupament Rural, als avaluadors
designats o altres organismes designats per aquesta Direcció General tota la informació
necessària per poder realitzar el seguiment i l'avaluació del programa, en particular en
relació amb el compliment de determinats objectius i prioritats.
7.5. Portar un sistema de comptabilitat separat, o bé un codi comptable adequat per a totes
les transaccions relatives a l'operació finançada amb càrrec al FEADER.

Termini de presentació de recurs
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant el/la Conseller/a d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un
mes, a comptar des de l’endemà de rebre la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Notificació
Us notifico aquesta resolució d’acord amb les bases reguladores mitjançant la publicació al Tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació
substitueix a la notificació individual i té els mateixos efectes, d’acord amb l’article 43 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Barcelona, en data de la signatura electrònica
Oriol Anson Fradera
Director General de Desenvolupament Rural
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Annex 1: Sol·licituds aprovades
Núm.
expedient

18 07210
2019 01

Municipi
inversió

NIF

Finalitat

F25003641

Millora del sistema de
filtratge
i
envasat,
compra
d'una
taponadora
de
taps
pilfer i compra d'una
enfardadora de palets

El Cogul

Núm. Finca

711

Registre
de la
propietat
Les
Borges
Blanques

Volum

282

Llibre

6

Data
sol·licitud

15/01/2020

Puntuació
obtinguda

260,00

Inversió
aprovada
(€)

12.246,15€

% ajut

27,50%

Subvenció
aprovada
(€)

3.367,69€

DARP
(57%)

1.919,58€

FEADER
(43%)

47696236D

Creació d'una botiga
d'informàtica i reparació
d'equips a les Borges
Blanques

Les Borges
Blanques

9665

Les
Borges
Blanques

834

154

15/01/2020

245,00

23.894,55€

27,50%

6.571,00€

3.745,47€

2.825,53€

18 07198
2019 02

B25541541

Adquisició
de
nova
maquinària: cisalla i
plegadora hidràuliques

Arbeca

6715

Les
Borges
Blanques

892

96

13/01/2020

195,00

31.500,00€

22,50%

7.087,50€

4.039,87€

3.047,63€

78065196E

Ampliació de
implantació
cafeteria

18 07202
2019 01

F25004037

38 07220
2019 02

38 07205
2019 02

18 07217
2019 01

negoci:
d'una

Tàrrega

2256

Tàrrega

2377

285

14/01/2020

155,00

40.018,72€

20,00%

8.003,74€

4.562,13€

3.441,61€

Millores
zona
emmagatzematge molí
oli

Vinaixa

1855

Les
Borges
Blanques

862

27

14/01/2020

205,00

36.255,37€

25,00%

9.063,84€

5.166,39€

3.897,45€

A25023920

Cabina de pintura per al
tractament
d'evaporadors

Castellserà

2627

Balaguer

3377

57

15/01/2020

175,00

45.580,00€

20,00%

9.116,00€

5.196,12€

3.919,88€

B25038134

Ampliació de negoci:
compra de maquinària

Agramunt

7640
7939

Balaguer

2794
2931

141
151

14/01/2020

180,00

50.442,00€

22,50%

11.349,45€

6.469,19€

4.880,26€

F25003955

Millora
del
d'obtenció
rendiments
cooperativa

458

Les
Borges
Blanques

sistema
de
de
la

Els Torms
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168

4

15/01/2020

250,00

44.972,00€

27,50%

12.367,30€

7.049,36€

5.317,94€

Compromisos
- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.

1.448,11€

18 07216
2019 02

38 07201
2019 02

Observacions

En relació les inversions sol·licitades hi ha una diferència entre la
inversió sol·licitada (24.900,00€) i aprovada (23.894,55€), així partint
dels pressupostos més econòmics presentats (23.900,00€):
- S´exclouen 5,45€ en compensació de còpia privada, atès que d'acord
amb l´apartat 4.1.d) de l´annex I de l´Ordre ARP/204/2019, l'IVA i
qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions,
etc., no són subvencionable

En relació les inversions sol·licitades hi ha una diferència entre la
inversió sol·licitada (49.341,89€) i aprovada (40.018,72€), en concret:
- S´exclouen 1.950,00€ d´acord amb l´apartat 4.1 l) de l´annex I de
l´Ordre ARP/204/2019, els estudis, memòries, projectes o altres
despeses per la legalització de l'activitat, no són subvencionables.
- S´exclouen 5.321,80€ del pressupost d’instal·lació d´electricitat i
climatització, 813,79€ del pressupost de mobiliari i 1.237,58 € del
pressupost de mobiliari i electrodomèstics, per tal d'ajustar l'import
de la inversió sol·licitada a l'import dels pressupostos més econòmics
presentats.
En relació les inversions sol·licitades hi ha una diferència entre la
inversió sol·licitada (37.154,79€) i aprovada (36.255,37€), en concret:
- S'exclouen 899,42€ atès que s'ajusta l'import d'honoraris tècnics
presentats al 8% de la inversió aprovada del capítol de despeses
d'execució d'obra d'acord a l'establert en l'apartat 4.2 de l'annex 1
de l´Ordre ARP/204/2019.

- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.
- Creació d’un lloc de treball
indefinit a jornada completa
ocupat per 1 persona menor de
40 anys. En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.
- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.

- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.

- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.
- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.
- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.
- Creació d’un lloc de treball
indefinit a jornada completa
ocupat per 1 persona major de
40 anys. En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.

En relació les inversions sol·licitades hi ha una diferència entre la
inversió sol·licitada (45.150,00€) i aprovada (44.972,00€), en concret:
- S´exclouen 178,00€ corresponents a la compra de plaques de Petri
de vidre per ser material fungible, atès que d´acord amb l´apartat
4.1.o) de l´annex I de l´Ordre ARP/204/2019, l'adquisició de béns
mobles amb vida útil inferior a cinc anys, els conceptes de despesa
fungibles, elements decoratius i el parament de la llar, no són
subvencionables.
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Núm.
expedient

18 07208
2019 02

38 07199
2019 03

NIF

Finalitat

B25079104

P2500300E

Adquisició
de
maquinària
per
a
empresa de fabricació
d'articles adreçats a
ramaderia

Projecte de recuperació
del forn de pa i de les
antigues escoles de
Mafet

Municipi
inversió

Juneda

Agramunt

Núm. Finca

4857

4375

Registre
de la
propietat

Les
Borges
Blanques

Balaguer

Volum

952

1953

Llibre

112

137

Data
sol·licitud

15/01/2020

14/01/2020

Puntuació
obtinguda

155,00

220,00

Inversió
aprovada
(€)

66.517,00€

53.693,48€

% ajut

20,00%

30,14%

Subvenció
aprovada
(€)

13.303,40€

16.183,21€

DARP
(57%)

7.582,94€

9.224,43€

FEADER
(43%)

Observacions

5.720,46€

6.958,78€

Compromisos
- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.
- Creació d’un lloc de treball
indefinit a jornada completa
ocupat per 1 persona menor de
40 anys. En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.

En relació les inversions sol·licitades hi ha una diferència entre la
inversió sol·licitada (57.736,92€) i aprovada (53.693,48€), en concret:
- S´exclouen 4.043,44€ corresponents a despeses relatives a la
documentació arqueològica i dels processos de restauració, atès que
d´acord amb l´apartat 4.1 l) de l´annex I de l´Ordre ARP/204/2019,
els estudis, memòries, projectes o altres despeses per la legalització
de l'activitat no són subvencionables.
Complementàriament, el percentatge d'ajut a aprovar segons la
puntuació obtinguda seria del 70,00% d'ajut. No obstant això, d’acord
a la limitació de 200.000 euros d'ajut Leader atorgat durant l'exercici
fiscal en curs i els dos exercicis fiscals per a entitats publiques que
s’estableix en l’apartat 5.7 de l’annex 1 de l'Ordre ARP/204/2019, es
redueix el percentatge d'ajut al 30,14%.

- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.

- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.
- Creació d’un lloc de treball
indefinit a jornada completa
ocupat per 1 persona menor de
40 anys. En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.
- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.
- Creació d’un lloc de treball
indefinit a jornada completa
ocupat per 1 persona menor de
40 anys. En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.

38 07195
2019 02

B25601816

Ampliació de negoci:
compra de maquinària

Anglesola

3545

Cervera

2276

84

12/12/2019

210,00

64.800,00€

25,00%

16.200,00€

9.234,00€

6.966,00€

27 07197
2019 02

B25404948

Compra de maquinària;
impressora 3D

Miralcamp

1365

Lleida nº
3

351

10

13/01/2020

180,00

86.910,00€

22,50%

19.554,75€

11.146,21€

8.408,54€

18 07211
2019 03

P2515000D

Projecte
de
conservació i millora de
l'accessibilitat de l'espai
d'interès
natural
i
històric de la Banqueta

Juneda

-

-

-

-

15/01/2020

170,00

42.264,00€

65,00%

27.471,60€

15.658,81€

11.812,79€

En relació les inversions sol·licitades hi ha una diferència entre la
inversió sol·licitada (44.264,00€) i aprovada (42.264,00€), en concret:
- S´exclouen 2.000,00€ corresponents als honoraris tècnics, atès que
aquests és de data posterior a la data de sol·licitud d’ajut..

- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.

15.537,64€

En relació les inversions sol·licitades hi ha una diferència entre la
inversió sol·licitada (61.803,03€) i aprovada (55.590,84€), en concret:
- S’exclouen 1.487,50€ corresponents a la legalització de la
instal·lació elèctrica, atès que d´acord amb l´apartat 4.1.l) de
l´annex I de l´Ordre ARP/204/2019, els estudis, memòries,
projectes o altres despeses per la legalització de l'activitat no són
subvencionables.
- S´exclouen 3.451,00€ en concepte de partides alçades a justificar,
atès que d´acord amb l´apartat 4.1.c') de l´annex I de l´Ordre
ARP/204/2019, les partides d'imprevistos o despeses condicionades
no són subvencionables.

- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.

27 07218
2019 03

Q2500359A

Adequació d'un espai
gastronòmic
i
de
divulgació de natura a
cal
Sinén,
estany
d'Ivars i Vila-sana

Ivars
d'Urgell
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3568

Balaguer

3750

84

15/01/2020

160,00

55.590,84€

65,00%

36.134,05€

20.596,41€
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DEP. D'AGRICULTURA, RAM.,PESC.I ALIMENTACIÓ.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General de Desenvolupament Rural
Núm.
expedient

NIF

Finalitat

Municipi
inversió

Núm. Finca

Registre
de la
propietat

Volum

Llibre

Data
sol·licitud

Puntuació
obtinguda

Inversió
aprovada
(€)

% ajut

Subvenció
aprovada
(€)

DARP
(57%)

FEADER
(43%)

Observacions

Compromisos

S´exclouen 168,18€ corresponents a la compra dels extintors i
421,26€ dels coixins per terra, atès que d´acord amb l´apartat
4.1.o) de l´annex I de l´Ordre ARP/204/2019, l´adquisició de béns
mobles amb vida útil inferior a 5 anys i els conceptes de despesa
fungible no són subvencionables.
- S´exclouen 380,80€ corresponents al repàs i comprovació de la
instal·lació existent, atès que d´acord amb l´apartat 4.1 i) de
l´annex I de l´Ordre ARP/204/2019, el manteniment o la reparació
de béns mobles o immobles no són subvencionables.
- S´exclouen 303,45€
corresponents al cànon de la deposició
controlada, atès que d´acord amb l´apartat 4.1.d) de l´annex I de
l´Ordre ARP/204/2019, l'IVA i qualsevol impost, gravamen, taxa,
interessos, recàrrecs, sancions, etc., no són subvencionables.

18 07200
2019 02

33 07215
2019 04

38 07207
2019 03

B25435264

P2515700I

P2508600J

Adquisició de centre
mecanitzat de 5 eixos
per a fusteria

Projecte
d'eficiència
energètica als edificis
públics de Llardecans

Restauració i habilitació
d'espais del castell de
Ciutadilla, al nucli de
Ciutadilla (Urgell)

Vinaixa

Llardecans

Ciutadilla

693

775
776
1183

700

Les
Borges
Blanques

Lleida nº
2

Tàrrega

546

253,
253
1787

2888

19

5
5
18

45

14/01/2020

15/01/2020

14/01/2020

200,00

210,00

173,20

179.000,00€

101.115,08€

365.947,27€

22,50%

67,50%

27,32%

40.275,00€

68.252,68€

99.976,79€

22.956,75€

38.904,03€

56.986,77€

- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.
- Creació d’un lloc de treball
indefinit a jornada completa
ocupat per 1 persona menor de
40 anys. En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.

17.318,25€

29.348,65€

42.990,02€

En relació les inversions sol·licitades hi ha una diferència entre la
inversió sol·licitada (123.850,00€) i aprovada (101.115,08€), així
partint dels projecte presentat (108.650,00€):
- S'exclouen 313,80€ corresponents a una partida a justificar en la que
no es concreta quin concepte és.
- S'exclouen els 5.069,36€ corresponents a despeses del punt de
recàrrega de vehicles elèctrics, atès que d’acord amb l’apartat
4.1.u) de l’annex 1 de l’ordre de ARP/204/2019, les inversions
relacionades amb la instal·lació d'energies renovables, a excepció
d'aquelles que suposin autoconsum, no són subvencionables.
- S’exclouen 948,71€ corresponents a la substitució d'un aire
condicionat, atès que d´acord amb l’apartat 4.1.g) de l’annex 1 de
l’ordre de ARP/204/2019, es considera una despesa no
subvencionables per tractar-se d´una despesa de simple reposició.
- S'exclouen 823,14€ corresponents a la part proporcional del
despeses generals 13%.
- S'exclouen 379,91€ corresponents a la part proporcional del benefici
industrial 6%.
En relació les inversions sol·licitades hi ha una diferència entre la
inversió sol·licitada (454.949,68€) i aprovada (365.947,27), en
concret:
- S´exclouen 78.958,21€ corresponents a l'IVA, atès que d´acord amb
l´apartat 4.1 d) de l´annex I de l´Ordre ARP/204/2019, l'IVA i
qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions,
etc., no són subvencionables.
- S’exclouen 10.044,20€ corresponents a els treballs de prospecció
arqueològica, atès que d´acord amb l´apartat 4.1 l) de l´annex I de
l´Ordre ARP/204/2019, els estudis, memòries, projectes o altres
despeses per la legalització de l'activitat, no són subvencionables.
Complementàriament, el percentatge d'ajut a aprovar segons la
puntuació obtinguda seria del 65,00%. No obstant això, s’ajusta el
percentatge d’acord a la limitació de 100.000 euros per persona
beneficiària, projecte i convocatòria que s’estableix en l’apartat 5.3
de l’annex 1 de l'Ordre ARP/204/2019.
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- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.

- Autodiagnosi energètica d'un
període mínim de 6 mesos a
través de l'eina Enegest (o
equivalent). En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.
- Creació d’un lloc de treball
indefinit amb el 32% de la
jornada (12 hores setmanals)
ocupat per una persona major de
40 anys. En el moment de la
certificació caldrà justificar-ho.
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DEP. D'AGRICULTURA, RAM.,PESC.I ALIMENTACIÓ.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General de Desenvolupament Rural
Annex 2: Sol·licituds aprovades condicionades a la presentació d’un aval

Núm.
expedient

38 07209
2019 02

38 07212
2019 02

NIF

B25857202

B25327800

Finalitat

Implantació
d'establiment
de
formulació (mescla)
de
productes
ecològics
agronutricionals per
a cultius

Ampliació de negoci:
implantació
d'una
altra ferreteria

Municipi
inversió

Anglesola

Tàrrega

Núm.
Finca

3974

9619

Registre
de la
propietat

Tàrrega

Tàrrega

Volum

2368

2852

Llibre

87

440

Data
sol·licitud

15/01/2020

15/01/2020

Puntuació
obtinguda

235,00

185,00

Inversió
aprovada (€)

214.133,94€

427.234,03€

% ajut

27,50%

22,50%

Subvenció
aprovada
(€)

58.886,83€

96.127,66€

DARP
(57%)

33.565,49€

54.792,77€

FEADER
(43%)

25.321,34€

41.334,89€

Import aval

8.833,02€

14.419,14€

Observacions
En relació les inversions sol·licitades hi ha una diferència entre
la inversió sol·licitada (248.467,97€) i aprovada (214.133,94€),
en concret:
- S´exclouen 541,93€ atès que s'ajusta l'import d'honoraris
tècnics presentats al 8% de la inversió aprovada del capítol
de despeses d'execució d'obra d'acord a l'establert en
l'apartat 4.2 de l'annex 1 de l´Ordre ARP/204/2019.
- S’exclouen 191,34€ corresponents a extintors, atès que
d´acord amb l´apartat 4.1 o) de l´annex I de l´Ordre
ARP/204/2019, l'adquisició de béns mobles amb vida útil
inferior a 5 anys i els conceptes de despesa fungible, no són
subvencionables.
- S´exclouen 18.493,76€ d´Obra civil, per no acreditar que en
la data que consta al pressupost de la 3a empresa presentada
en la moderació de costos estava activa, només hi ha 2
proformes vàlides i per tant no compleix amb l'establert en
l’apartat 2 b) de l’annex 3 de l'Ordre ARP/204/2019.
- S´exclouen 15.107,00€ corresponents a la instal·lació
elèctrica, atès que les dades que consten en una de les tres
ofertes presentades no són correctes i per tant no compleix
amb l'establert en l’apartat 2 b) de l’annex 3 de l'Ordre
ARP/204/2019.
Presentació d'aval complementari a la sol•licitud:
D'acord amb l'establert a l'apartat 12.4 de la Ordre
ARP/204/2019, de 20 de novembre, els beneficiaris hauran
de presentar, en el termini de 15 dies a comptar de
l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, una garantia
del 15 % de l'import de la subvenció a rebre, segons la
modalitat d'aval o dipòsit en efectiu tal i com es descriuen
al Reglament d'Execució (UE) 282/2012.
En relació les inversions sol·licitades hi ha una diferència entre
la
inversió
sol·licitada
(562.233,90€)
i
aprovada
(427.234,03€), així partint dels pressupostos més econòmics
presentats (464.513,81€):
- S´exclouen 387,50€ de pressupost de mur cortina (vidres)
per tal d'ajustar l'import de la inversió sol·licitada a l'import
dels pressupostos més econòmics presentats.
- S´exclouen 2.834,08€ del pressupost de portes seccionals
per tal d'ajustar l'import de la inversió sol·licitada a l'import
dels pressupostos més econòmics presentats.
- S´exclouen 34.058,20€ del pressupost de prestatgeries i
mobles per tal d'ajustar l'import de la inversió sol·licitada a
l'import dels pressupostos més econòmics presentats.
Presentació d'aval complementari a la sol•licitud:
D'acord amb l'establert a l'apartat 12.4 de la Ordre
ARP/204/2019, de 20 de novembre, els beneficiaris hauran
de presentar, en el termini de 15 dies a comptar de
l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, una garantia
del 15 % de l'import de la subvenció a rebre, segons la
modalitat d'aval o dipòsit en efectiu tal i com es descriuen
al Reglament d'Execució (UE) 282/2012.
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Compromisos

- Autodiagnosi energètica
d'un període mínim de 6
mesos a través de l'eina
Enegest (o equivalent).
En el moment de la
certificació
caldrà
justificar-ho.
- Creació de dos llocs de
treball
indefinits
a
jornada
completa
ocupats per 2 persones
menors de 40 anys. En el
moment
de
la
certificació
caldrà
justificar-ho.

- Autodiagnosi energètica
d'un període mínim de 6
mesos a través de l'eina
Enegest (o equivalent).
En el moment de la
certificació
caldrà
justificar-ho.
- Creació d’un lloc de
treball
indefinit
a
jornada completa ocupat
per 1 persona menor de
40 anys. En el moment
de la certificació caldrà
justificar-ho.
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Annex 3: Estipulacions generals

A1084.01-DO16

DEP. D'AGRICULTURA, RAM.,PESC.I ALIMENTACIÓ.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General de Desenvolupament Rural

1.

Tal com estableix l’apartat 12.4 de l’Ordre, un cop notificada al e-tauler la resolució de
concessió al beneficiari de l’ajut per part del DARP, els beneficiaris de naturalesa privada
que rebin un ajut superior a 50.000 € hauran de presentar, en el termini de 15 dies a comptar
a partir de l’endemà de la publicació d'aquesta resolució, una garantia del 15% de l’import
de la subvenció total a rebre, segons la modalitat d’aval o dipòsit en efectiu tal com es
descriuen al Reglament d’Execució (UE) 282/2012, de la Comissió, de 28 de març de 2012,
pel qual s’estableixen les modalitats comuns d’aplicació al règim de garanties per als
productes agrícoles. Aquesta garantia l’hauran de dipositar a la Caixa delegada de Dipòsits
del DARP (Serveis Territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona o bé a Serveis
Centrals del DARP) i serveis per garantir l’obligació d’execució a què es refereix l’apartat
14.7 de l’Ordre. S’executarà la garantia quan el beneficiari renunciï a l’ajut, en el supòsit que
no acompleixi el que estableix l’apartat 12.5 de l’Ordre o quan no hagi executat en el termini
que s’estableix en aquesta resolució almenys el 70% de l’import de la inversió aprovada.

2.

Tal com estableix l’apartat 12.5 de l’Ordre, els beneficiaris de naturalesa privada hauran
d’acreditar al GAL, abans del 30 de novembre de 2020, haver iniciat les obres o actuacions
objecte de l’ajut. En el cas d’un organisme públic, hauran de presentar al GAL l’adjudicació
de l’obra abans de la mateixa data, 30 de novembre de 2020.

3.

La manca de presentació de la documentació a què fa referència els apartats anteriors, en
el termini i forma establerts comportarà la revocació de l’ajut a la persona beneficiària. En
aquest cas l’import de l’ajut es distribuirà entre els següents expedients més ben puntuats
del mateix GAL, i serà el primer l’expedient de tall (n-1), tal com estableix l’apartat 6.2 de
l’Ordre.

4.

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, a la localització de
la inversió o com a conseqüència d’una decisió dels òrgans competents de la Unió Europea.

5.

La persona beneficiària que vulgui portar a terme modificacions del projecte aprovat ho ha
de comunicar al GAL sempre abans de realitzar els canvis. En el cas de canvi de beneficiari
i de canvi de localització de les inversions, ho ha de sol·licitar com a màxim dos mesos abans
de la finalització del termini d’execució establert en la resolució.

6.

Les persones beneficiàries han d’executar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en
el termini màxim de 30/06/2021 i no poden estar iniciades amb anterioritat a la data de de
l’acta de control de no inici d’inversions. No s’acceptaran factures ni pagaments anteriors a
la data de l’acta de control de no inici, excepte els honoraris tècnics dels projectes d’execució
d’obra amb una antiguitat màxima d’un any anterior a la data de l’acta de control de no inici.
Tampoc seran subvencionables factures o pagaments amb data posterior al termini màxim
d’execució.

7.

En el cas que les activitats hagin estat finançades, a més de l’ajut o subvenció, amb fons
propis o altres subvencions o recursos, s’ha d’acreditar l’import, procedència i aplicació
d’aquests fons a les activitats subvencionades.

8.

Tota la documentació de l’expedient, així com les factures i els justificants acreditatius del
pagament, ha d’anar a nom de la persona beneficiària de l’ajut.

9.

El termini màxim d’execució i justificació de les inversions aprovades és el 30/06/2021. No
obstant, es podran concedir pròrrogues del termini per executar les actuacions de manera
excepcional i per motius acreditats degudament. Es podran sol·licitar al GAL corresponent
com a màxim dos mesos abans de la finalització del termini d’execució, i es podran concedir
per un termini que no excedirà la meitat del termini concedit inicialment, d’acord amb el que
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estableix l’apartat 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, i
que tampoc excedirà del 15/10/2021.
10. El personal tècnic del GAL i de l’OC corresponent, verificaran i comprovaran, sobre el terreny,
amb l’aixecament d’una acta de final d’obres, les inversions i/o actuacions realitzades,
garantint, si s‘han realitzat o no les obres o actuacions objecte de l’ajut, si el seu destí és el
previst a la concessió de l’ajut i si el seu projecte subvencionat està en ple funcionament, així
com la coherència de les factures presentades amb les obres realitzades i si s’han complert
les obligacions per part del beneficiari. També es comprovarà si s’han adquirit béns mobles
o equipament objecte de subvenció, mitjançant la seva identificació.
11. Les inversions s’hauran de justificar en una única certificació per projecte o expedient. No es
podran proposar certificacions ni pagaments parcials.
12. Quan no es justifiqui la totalitat de les inversions aprovades en aquesta resolució de
concessió, i sempre que s’hagin assolit les finalitats del projecte aprovat, i si s’escau
l’obligació d’execució d’almenys el 70% de la inversió en les obres o actuacions que estableix
l’apartat 12.4, l’acta de certificació deixarà constància d’aquest fet. En el document de
certificació, s’aplicarà el percentatge de subvenció concedit a la resolució sobre la despesa
correctament justificada, sens perjudici de les penalitzacions aplicables en virtut de l’apartat
16.1. Alhora:
a) En els supòsits en què la diferència entre l’import de la subvenció que es correspon
amb la inversió justificada presentada per la persona beneficiària i l’import de la
subvenció que es correspon amb la inversió justificada després dels controls
d’admissibilitat superi el 10%, s’aplicarà una reducció a la subvenció que es correspon
amb la inversió justificada després dels controls d’admissibilitat igual a la diferència
entre els dos imports de subvenció esmentats, d’acord amb l’apartat 63 del Reglament
d’execució (UE) núm. 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014. En el cas que
l’import de la sol·licitud de pagament sigui superior a l’import que figura en la resolució
de concessió, l’import sol·licitat s’ajustarà a l’import de la resolució. Aquesta reducció
es practicarà quan la diferència sigui detectada tant en els controls administratius com
en els controls sobre el terreny i no anirà més enllà de la retirada total de l’ajut. No
obstant això, no s’aplicarà cap reducció si la persona beneficiària pot demostrar a
satisfacció de l’autoritat competent que no és responsable de la inclusió de l’import no
subvencionable, o quan l’autoritat competent adquireixi d’altra manera la convicció que
el beneficiari no n’és el responsable.
b) No disposar de l’autorització de l’òrgan condecent per modificacions substancials,
comporta l’exclusió de la part d’inversió modificada.
13. La Comissió Tècnica del GAL, un cop verificades les inversions i les despeses, i revisada la
documentació que s’estableix a l’Annex 4 de l’Ordre, puntuarà de nou el projecte (mitjançant
noves fitxes de valoració) per tal d’avaluar si el projecte ha sofert modificacions i determinar
l’import de l’ajut a pagar. Posteriorment emetrà una proposta de certificació que servirà de
base per a la proposta del pagament que ha de formular la Junta Executiva del GAL.
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14. Les propostes de pagament i les certificacions corresponents seran trameses pel GAL a
l’oficina comarcal del DARP, per a la revisió i posterior remissió al Servei de Programació i
Dinamització Rural de la Direcció General de Desenvolupament Rural.
15. Es podrà fer el pagament d’una subvenció quan, complint la resta de condicions per ferlo, al sol·licitant li manqui la una llicència ambiental, en tràmit davant l’Administració
competent, però encara sense resposta per part d’aquesta, i sempre que compleixi els
requisits perquè l’Administració esmentada li resolgui favorablement. Aquest pagament es
podrà realitzar si el sol·licitant presenta una garantia per l’import de la subvenció total a
rebre, que no s’aixecarà fins a la presentació de la documentació que mancava, amb data
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límit de dos anys posteriors a la formalització de la garantia. La garantia haurà de reunir
els requisits que estableix el Decret 221/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, i s’haurà de
presentar als serveis territorials o als serveis centrals del DARP d’acord amb el que
estableix l’Ordre ECF/105/2004, de 17 de març, per la qual s’autoritza el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè pugui actuar com a sucursal de la
Caixa General de Dipòsits.
16. Les persones beneficiàries, per rebre l’import de les subvencions, han d’estar al corrent
de les obligacions amb l’Administració tributària i la seguretat social en el moment que el
DARP 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 DARP a què es refereix l’apartat 8.6.
17. 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 l’establert en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
18. La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l’apartat 7 de la Llei 7/2012,
de 29 d’octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals
una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior
a 2.500 euros o el seu equivalent en moneda estrangera.
19. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, s’admetrà un màxim de 3.000 euros
per expedient de pagaments en metàl·lic a diversos proveïdors, que es justificaran
mitjançant les factures corresponents, i el justificant de pagament corresponent, que
inclourà l’expressió: rebut o pagament en metàl·lic.
20. L’òrgan concedent ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb
l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora
corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i en el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 i les seves disposicions
d’aplicació, així com en el cas de l’incompliment dels requisits establerts en aquestes
bases reguladores.
21. Els òrgans competents del DARP 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 obres o actuacions per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els
requisits i compromisos establerts en aquestes bases reguladores i la normativa sobre els
controls que regula els ajuts finançats pel FEADER.
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22. Les persones beneficiàries finals dels ajuts, així com els GAL, resten subjectes a les
disposicions comunitàries de control, així com als possibles controls i inspeccions del
DARP, del GAL i la resta d’administracions participants en el finançament de les
actuacions.
23. Sens perjudici del que estableix en els apartats 16 i 17, 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 39/2015, d’1 d’octubre, sens perjudici de les
especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.
En relació a les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona
interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si
l’Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet
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comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit
corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable,
dona lloc a la incoació de l’oportú expedient sancionador d’acord amb el règim
sancionador a què fa referència l’apartat anterior.
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