ORDRE
ARP/268/2003, d'11 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les
inversions en plans de millora i a la instal∙lació de joves agricultors, i es convoquen els
corresponents a l'any 2003.
El capítol 2 de la Llei 18/2001, de 30 de desembre, d'orientació agrària, estableix els
objectius i les línies d'actuació en els àmbits de la modernització de l'empresa agrària, el
desenvolupament rural i l'equilibri territorial. Atenent aquests objectius i aquestes línies
d'actuació, cal adaptar la normativa referent als ajuts en inversions per a plans de
millora i a la instal∙lació de joves agricultors. Al mateix temps, cal establir unes noves
prioritats pel que fa als subjectes i a les inversions d'aquests ajuts, tenint en compte la
gran inversió realitzada aquests darrers anys en les explotacions agràries de Catalunya,
en gran part incentivades per aquestes línies d'ajut.
El Reglament (CE) 1257/1999, del Consell, de 17 de maig, sobre l'ajut al
desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu d'Orientació i de Garantia Agrícola
(FEOGA) (DOCE núm. L 160/80, de 26.6.1999) i el Programa de desenvolupament
rural per a la millora de les estructures de producció en regions situades fora d'objectiu a
l'Estat espanyol, aprovat per la Comissió europea el 14 de setembre de 2000, configuren
el marc normatiu en l'àmbit europeu per a aquests ajuts.
L'Ordre de 9 d'abril de 2001 aprova les bases reguladores dels ajuts a les inversions en
plans de millora i a la instal∙lació de joves agricultors (DOGC núm. 3370, de
18.4.2001), i l'Ordre de 5 de novembre de 2001 modifica aquestes bases reguladores,
per tal d'adaptar-les a les noves condicions que estableix el Reial decret 613/2001, de 8
de juny, per a la millora i la modernització de les estructures de producció de les
explotacions agràries (BOE núm. 138, de 9.6.2001).
En conseqüència, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,
Ordeno:
Article 1
Aprovar les bases reguladores dels ajuts a les inversions en plans de millora i a la
instal∙lació de joves agricultors, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.
Article 2
2.1 Convocar els ajuts destinats a les inversions en plans de millora i a la instal∙lació
de joves agricultors corresponents a l'any 2003, d'acord amb les bases reguladores que
s'aproven a l'article 1 d'aquesta Ordre.

2.2 El termini de presentació de sol∙licituds és d'un mes comptat des de l'endemà de la
publicació d'aquesta Ordre al DOGC.
2.3 Seran prioritàries les sol∙licituds presentades d'acord amb l'apartat 9 de l'annex
d'aquesta Ordre.
2.4 Les sol∙licituds s'han d'acompanyar de la documentació que justifiqui el
compliment dels requisits que estableix el Reial decret 613/2001, de 8 de juny, per a
cada tipus d'ajut.
2.5 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit al sol∙licitant serà
de sis mesos comptat a partir de la data de finalització del termini de presentació de
sol∙licituds.
2.6 Els ajuts que estableix aquesta Ordre, que tenen el caràcter de cofinançats d'acord
amb el Programa de desenvolupament rural (PDR) aprovat per la Comissió europea el
14 de setembre de 2000, aniran a càrrec de la partida pressupostària número
1702D/771170100/7143 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca per un import màxim de 3.001.000 euros, dels quals 1.000 euros seran a càrrec de
l'anualitat 2003 i 3.000.000 d'euros seran a càrrec de l'anualitat 2004.
2.7 Les actuacions auxiliables objecte d'aquesta Ordre tenen caràcter plurianual, i de
conformitat amb l'Acord de Govern de 25 de febrer de 2003.
Disposició derogatòria
Queden derogades les disposicions següents:
Ordre de 9 d'abril de 2001, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les
inversions en plans de millora i a la instal∙lació de joves agricultors, i es convoquen els
corresponents a l'any 2001 (DOGC núm. 3370, de 18.4.2001).
Ordre de 30 d'octubre de 2001, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per
a la millora de les condicions de vida dels agricultors, i es convoquen els corresponents
a l'any 2002 (DOGC núm. 3506, de 5.11.2001).
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 11 de juny de 2003
Josep Grau i Seris
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex
.1 Règim jurídic
El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen aquestes bases l'integren el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002); l'Ordre d'1
d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i controls d'ajuts i de subvencions
(DOGC núm. 2500, de 21.10.1997); la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, així com el que disposin les corresponents lleis de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
.2 Objecte dels ajuts
2.1 S'estableix una línia d'ajut per fomentar les inversions en plans de millora amb la
finalitat de subvencionar les actuacions que tinguin algun dels objectius següents:
La millora de les condicions de vida i treball dels agricultors i els treballadors en les
explotacions. Les inversions considerades es destinaran, en exclusiva, a la millora de les
pràctiques agràries i les tasques derivades de l'explotació agrària.
La millora qualitativa i l'ordenació de produccions en funció de les necessitats de mercat
i, si escau, per a l'adaptació a les normes comunitàries de qualitat, així com per a la
diversificació de les activitats agràries, mitjançant inversions destinades a la
classificació, el condicionament, la fabricació, la transformació i la comercialització
dels productes agraris de la pròpia explotació.
L'adaptació de les explotacions per reduir els costos de producció, estalviar energia o
aigua, o incorporar noves tecnologies, incloses les d'informatització i telemàtica.
El compliment de normes mínimes en matèria de medi ambient, higiene i benestar dels
animals, establertes recentment. A aquests efectes, s'entenen com a normes recentment
establertes les que hagin entrat en vigor en el termini d'un any anterior a la sol∙licitud
d'ajut de les que estableix el Programa de desenvolupament rural aprovat per la
Comissió europea el 14 de setembre de 2000.
La millora de les condicions d'higiene de les explotacions ramaderes i de benestar dels
animals, la protecció i la millora del sòl, de la coberta vegetal i del medi ambient.
Queden excloses de les inversions objecte d'ajut en plans de millora les actuacions
següents:
a) La compra de terres excepte en els casos que preveu l'article 16 del Reial decret
613/2001, de 8 de juny.
b) La compra de maquinària autopropulsada i de tot tipus d'estris, excepte en els casos
següents:

b.1 La primera adquisició de maquinària de la qual no es disposi a l'explotació.
b.2 L'adquirida quan augmenti la base territorial o canviï l'orientació productiva de
l'explotació.
b.3 La maquinària de reposició de més de deu anys, i una antiguitat mínima de dos anys
a l'explotació. L'import d'inversió auxiliable serà del 50% del valor de la maquinària i/o
estris.
En tots els casos cal que s'adeqüi a l'orientació productiva i a la dimensió de
l'explotació, i que s'hi destinin exclusivament.
c) La diversificació d'activitats productives a través del turisme rural, cinegètiques i
artesanals.
d) L'adquisició de vehicles.
e) L'adquisició de drets de producció.
f) Les destinades a la reposició o la renovació d'elements de material englobats en els
conceptes de regadius i hivernacles.
2.2 S'estableix una línia d'ajuts per fomentar la instal∙lació de joves agricultors sempre
que s'instal∙lin per primer cop en una explotació agrària com a titulars, cotitulars o socis
d'una entitat jurídica preexistent o de nova constitució. L'explotació en la qual
s'instal∙lin haurà d'estar catalogada com a prioritària en el moment de la certificació.
2.2.1 S'auxiliaran els conceptes que estableix l'article 15.2.e) del Reial decret 613/2001,
de 8 de juny, i queden excloses de les inversions objecte d'ajut per fomentar la
instal∙lació de joves agricultors les actuacions següents:
a) La diversificació d'activitats productives a través del turisme rural, cinegètiques i
artesanals.
b) L'adquisició de vehicles.
2.2.2 En cas d'adquisició de maquinària es podrà auxiliar si la màquina s'adequa a
l'orientació productiva i a la dimensió de l'explotació, i s'hi destina exclusivament.
.3 Definicions
Als efectes d'aquesta Ordre són d'aplicació les definicions que figuren a l'article 2 del
Reial decret 613/2001, de 8 de juny.
Capacitat professional: s'entén que hi ha un nivell de capacitació suficient quan es
compleixi un dels supòsits següents:
a) Haver superat les proves de capatàs agrícola.

b) Haver cursat estudis agraris, com a mínim de nivell de formació professional agrària
de primer grau, cicle formatiu de grau mitjà (agrari) o titulacions equivalents.
c) Curs d'incorporació de joves agricultors d'acord amb la normativa prevista i de
durada mínima de cent cinquanta hores.
d) Haver exercit l'activitat agrària un mínim de cinc anys, la qual cosa s'acreditarà
mitjançant la constatació de la data d'alta en el règim corresponent de la Seguretat
Social.
Durant els anys que no s'ha exercit l'activitat agrària, s'ha d'acreditar l'assistència a
cursos de perfeccionament tecnològic i empresarial agrari amb una durada mínima de
vint-i-cinc hores lectives per cada any, fins a completar els cinc anys que estableix
l'apartat anterior.
Els cursos que es realitzin per completar l'experiència professional hauran de ser
homologats pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca, d'acord amb les
disposicions vigents.
e) Quan es tracti d'un ajut per a la primera instal∙lació de joves agricultors, caldrà
acreditar la capacitació que preveuen les lletres a), b) o c) d'aquest apartat, i en cas de no
poder-ho fer, serà suficient el compromís d'adquirir-la en el termini màxim de dos anys
a partir de la concessió de la primera instal∙lació.
.4 Beneficiaris dels ajuts
Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques i jurídiques que compleixin:
en el cas de plans de millora els requisits que estableix l'article 4 del Reial decret
613/2001, de 8 de juny; i en el cas de primera instal∙lació el que estableixen els articles
13 i 14 de l'esmentat Reial decret, i que a la certificació de l'ajut les seves explotacions
hagin estat catalogades com a explotacions agràries prioritàries.
.5 Requisits de les activitats
5.1 Nombre de plans de millora.
El nombre de plans de millora per explotació i beneficiari que es podran aprovar durant
un període de sis anys comptat des de la data de concessió del darrer pla de millora
sol∙licitat es limitarà a tres, sense que el volum total d'inversió durant el referit període
superi els límits que estableix el Reial decret 613/2001, de 8 de juny. Tot i això quan es
produeixin situacions excepcionals, que es determinin a la norma corresponent, podrà
auxiliar-se un pla de millora addicional sense sobrepassar els límits d'inversió establerts.
A aquests efectes s'atribuirà a una sola explotació beneficiària el conjunt de plans
d'inversions agràries realitzades per qualsevol que en sigui titular.
5.2 Modificacions.

Quan es produeixin modificacions del pla de millora o de la primera instal∙lació,
relacionades amb la producció o amb el programa d'inversions, es presentarà un pla de
millora o d'explotació complementari o alternatiu, llevat de les de menor entitat i que no
afectin el pla de viabilitat de l'explotació, i en les quals l'òrgan competent de la
Generalitat de Catalunya reconegui implícitament la validesa tècnica i econòmica del
pla de millora o d'explotació executat, per la qual cosa serà suficient la certificació,
expedida per l'autoritat competent, de la realització de les inversions que comprengui
l'esmentat pla. En tot cas, caldrà que el beneficiari comuniqui la seva intenció de
realitzar canvis en el projecte d'inversions aprovat, amb anterioritat a la seva realització.
En el cas de les variacions que afectin el pla de viabilitat de l'explotació, l'òrgan
competent emetrà resolució que accepti o denegui els canvis proposats d'acord amb la
legalitat vigent i la seva idoneïtat tècnica.
No obstant el que estableix l'article 9.1 del Reial decret 613/2001, de 8 de juny, en els
casos en què el beneficiari no executi el pla de millora o la primera instal∙lació pel qual
ha percebut els ajuts, o es produeixin desviacions substancials entre la inversió
realitzada i l'execució del pla aprovat o el préstec formalitzat, s'aplicaran els criteris que
figuren als articles 12.2 i 15.2 de l'esmentat Reial decret respectivament.
5.3 Limitacions sectorials.
No seran auxiliables les inversions que tinguin com a objecte incrementar la producció
de productes sense sortida al mercat. En tot cas quedarà condicionat a les disposicions
referents a l'ordenació i a la planificació general de l'activitat agrària i a les limitacions
que estableix l'annex 1 del Reial decret 613/2001, de 8 de juny.
.6 Tipus i quantia dels ajuts
6.1 La quantia dels ajuts és directament aplicable a les despeses derivades de les
actuacions que preveu l'apartat 2 d'aquest annex.
6.2 Els tipus d'ajut i la quantia respectiva per als plans de millora és la que estableixen
els articles 7, 8, 9 i 10 del Reial decret 613/2001, de 8 de juny, amb un límit màxim de
180.000 euros per explotació respectant la inversió màxima per unitat de treball agrícola
(UTA).
6.3 Per als ajuts referents a les primeres instal∙lacions serà d'aplicació el que estableix
l'article 15 del Reial decret 613/2001, de 8 de juny.
.7 Quantia i aplicació pressupostària
7.1 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació o aplicacions
pressupostàries a les quals s'ha d'imputar són les que es determinen a la convocatòria.
7.2 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de
sol∙licituds i de les disponibilitats pressupostàries.
.8 Incompatibilitats

Els ajuts que concedeix aquesta Ordre són incompatibles amb qualsevol altre ajut públic
concedit per a la mateixa finalitat, independentment del seu import.
.9 Criteris d'atribució
Els ajuts s'atorgaran d'acord amb el que estableix l'apartat 6 d'aquest annex i, en cas que
els ajuts sol∙licitats superin l'import màxim que estableix la convocatòria, s'aplicaran
els criteris de prioritat que, per ordre de preferència, es detallen a continuació, sens
perjudici del que disposa l'article 20.2 del Reial decret 613/2001, de 8 de juny:
a) Primera instal∙lació de joves, abans que els plans de millora.
b) En la primera instal∙lació de joves, seran prioritàries les sol∙licituds següents:
b.1 Les presentades per joves ja instal∙lats amb anterioritat a la sol∙licitud d'ajut per a
primera instal∙lació de jove agricultor, sempre que la instal∙lació s'hagi produït com a
màxim en els sis mesos anteriors a la presentació de la sol∙licitud.
b.2 Les presentades per sol∙licitants que en el moment de la presentació de la
sol∙licitud tinguin trenta-nou anys.
c) En plans de millora s'atendran les sol∙licituds d'acord amb la catalogació de les
explotacions, el gènere dels peticionaris, el sector productor i el tipus d'inversió a
realitzar d'acord amb l'ordre següent:
c.1 El compliment de les normes mínimes en matèria de medi ambient, higiene i
benestar dels animals.
c.2 Estalvi d'aigua i/o energia.
c.3 La millora de les condicions d'higiene de les explotacions ramaderes i de benestar
dels animals, la protecció i la millora del sòl de la coberta vegetal i del medi ambient.
c.4 L'adaptació de les explotacions per reduir els costos de producció i/o la incorporació
de noves tecnologies.
c.5 La millora qualitativa i l'ordenació de producció, i l'adaptació a les normes
comunitàries de qualitat.
c.6 La millora de les condicions de vida i treball dels agricultors i dels treballadors de
les explotacions, en exclusiva per tasques agràries.
c.7 Plans de millora amb inversió majoritària per a l'adquisició de maquinària.
.10 Sol∙licituds i documentació

10.1 Les sol∙licituds es formalitzaran en imprès normalitzat, s'adreçaran al director
general de Desenvolupament Rural i es presentaran a les oficines comarcals o a les
delegacions territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el termini
màxim que determina la convocatòria. Les sol∙licituds presentades fora de termini es
consideraran desestimades.
10.2 Els sol∙licitants han de facilitar tota la documentació complementària que els
requereixi el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
10.3 D'acord amb l'Ordre de 20 de desembre de 2000, per la qual s'estableix i es regula
la declaració única de conreus (DUN), els sol∙licitants presentaran, en el cas de
sol∙licitar ajuts per a plans de millora, la declaració única de conreus.
10.4 Les sol∙licituds s'han de presentar abans de l'inici de les inversions corresponents,
excepte en el supòsit que preveu l'article 13.2 del Reial decret 613/2001, de 8 de juny.
10.5 A les sol∙licituds s'adjuntarà la documentació que justifiqui el compliment dels
requisits que preveu el Reial decret 613/2001, de 8 de juny, sobre millores i
modernització de les estructures de producció de les explotacions agràries, que per als
sol∙licitants dels ajuts de la primera instal∙lació d'agricultors joves és la següent:
a) Sol∙licitud d'ajut econòmic.
b) Full de compromisos, que serà facilitat per les oficines comarcals o les delegacions
territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
c) Fotocòpia del DNI/NIF del sol∙licitant i, si escau, de qui el representi.
d) Memòria de l'actuació a realitzar, juntament amb un pressupost de les despeses
d'instal∙lació i/o un precontracte amb l'import de la compravenda i/o la declaració
d'intencions del contracte d'arrendament, amb l'import anual i/o en el cas d'adquisició de
maquinària i/o de bestiar, factures proforma.
e) Fotocòpia de la documentació acreditativa de la qualificació professional del
sol∙licitant.
f) Document de l'Agència Tributària que acrediti que el sol∙licitant no ha presentat mai
declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), o bé fotocòpia de
l'última declaració de l'IRPF.
g) En el supòsit que el sol∙licitant accedeixi a la titularitat o cotitularitat d'una
explotació agrària: fotocòpia de l'escriptura pública acreditativa de la titularitat de
l'explotació o fotocòpia de la certificació registral relativa a la titularitat de l'explotació

o fotocòpia del contracte privat, prèviament liquidat. En cas que no es disposi d'aquesta
documentació, s'adjuntarà precontracte relatiu a la titularitat o cotitularitat o bé
compromís d'assolir la titularitat o cotitularitat dins el termini que fixi, si escau, la
resolució que es dicti.
h) En cas que el sol∙licitant s'integri en una explotació associativa amb personalitat
jurídica: compromís d'integració a l'explotació associativa amb personalitat jurídica o bé
certificació expedida per l'òrgan corresponent de l'entitat, on s'expressi l'aportació i les
condicions del sol∙licitant com a soci o partícip, juntament amb fotocòpia dels estatuts
o les normes per les quals es regeix l'entitat.
i) Fotocòpia de la llicència municipal d'obres, en els casos en què calgui, o fotocòpia de
la sol∙licitud de llicència d'obres presentada a l'Ajuntament.
j) Sol∙licitud de transferència bancària per a pagaments del Tresor de la Generalitat a
creditors particulars. En el supòsit que vulgui acollir-se a la bonificació d'interessos de
préstecs amb entitats amb conveni, s'haurà de presentar document d'estudi de préstec
emès per l'entitat bancària.
k) Justificació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
10.6 En el supòsit d'ajuts per a inversions en un pla de millora, en el cas de persones
físiques, la documentació és la següent:
a) Sol∙licitud d'ajut econòmic.
b) Full de compromisos.
c) Fotocòpia del DNI/NIF del sol∙licitant i, si escau, de qui el representi.
d) Fotocòpia de la documentació acreditativa de la qualificació professional del
sol∙licitant.
e) Fotocòpia de l'última declaració de l'IRPF del sol∙licitant.
f) Informe de vida laboral de les persones que cotitzen a l'explotació.
g) En cas de tenir mà d'obra assalariada: fotocòpia del butlletí de cotització a la
Seguretat Social del darrer mes.
h) Si la mà d'obra és eventual: fotocòpia del TC1 i TC2 que tingui dels darrers dotze
mesos.
i) Documentació acreditativa de la titularitat de l'explotació.

j) Memòria de l'actuació a realitzar, amb el pressupost total previst i plànols i croquis
detallats i, en cas d'adquisició de maquinària i/o de bestiar, factures proforma.
k) Fotocòpia de la llicència municipal d'obres, en els casos en què calgui, o fotocòpia de
la sol∙licitud de llicència d'obres presentada a l'Ajuntament.
l) Fotocòpia de la sol∙licitud presentada per a la legalització del pou, quan s'escaigui.
m) Sol∙licitud de transferència bancària per a pagaments del Tresor de la Generalitat a
creditors particulars. En el supòsit que vulgui acollir-se a la bonificació d'interessos de
préstecs amb entitats amb conveni: document d'estudi de préstec emès per l'entitat
bancària.
n) Justificació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
10.7 En el supòsit d'ajuts per a inversions en un pla de millora, en el cas de persones
jurídiques, la documentació és la següent:
a) Sol∙licitud d'ajut econòmic.
b) Full de compromisos.
c) Fotocòpia del NIF/DNI de la persona jurídica i del seu representant.
d) Fotocòpia de la declaració i document d'ingrés de l'impost de societats del darrer any.
e) Fotocòpia dels IRPF dels socis que siguin agricultors professionals.
f) Rebut de pagament a la Seguretat Social del darrer mes dels socis que siguin
agricultors professionals.
g) Certificat de l'acte segons el qual han pres l'acord de fer la millora, de sol∙licitar
l'ajut a l'Administració i d'autoritzar el representant.
h) Fotocòpia dels estatuts o de les normes reguladores del funcionament de l'entitat.
i) Certificat d'inscripció al registre corresponent.
j) Documentació acreditativa de la titularitat de l'explotació.
k) Memòria de l'actuació a realitzar, amb el pressupost total previst i plànols i croquis
detallats, i, en cas d'adquisició de maquinària i/o bestiar, factures proforma.
l) Fotocòpia de la llicència municipal d'obres, en els casos en què calgui, o fotocòpia de
la sol∙licitud de llicència d'obres presentada a l'Ajuntament.

m) Fotocòpia de la sol∙licitud presentada per a la legalització del pou, quan s'escaigui.
n) Sol∙licitud de transferència bancària per a pagaments del Tresor de la Generalitat a
creditors particulars. En el supòsit que vulgui acollir-se a la bonificació d'interessos de
préstecs amb entitats amb conveni: document d'estudi de préstec emès per l'entitat
bancària.
o) Justificació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
.11 Tramitació i resolució
11.1 La concessió dels ajuts es farà mitjançant resolució del director general de
Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
A la resolució figurarà, com a mínim, l'import de l'ajut, les condicions que haurà de
complir el beneficiari i el termini d'execució de les activitats. Aquestes condicions
hauran de ser acceptades de manera expressa pel beneficiari. La manca d'acceptació per
part del beneficiari implicarà que la resolució d'acceptació quedarà sense efectes i es
procedirà a l'arxiu de l'expedient. A la resolució es farà constar, de manera
individualitzada, les quanties corresponents als ajuts atorgats i els percentatges de
finançament amb càrrec al FEOGA, al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i al
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Els ajuts es podran concedir totalment o parcial segons els imports sol∙licitats i en
funció de les disponibilitats pressupostàries.
El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit al sol∙licitant serà el
que determina la convocatòria.
En cas de manca de resolució expressa en el termini establert, la sol∙licitud s'entén
desestimada. La resolució de concessió es pot modificar en cas d'alteració de les
condicions que van determinar l'atorgament. Contra la resolució es pot interposar recurs
d'alçada davant el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
11.2 Els beneficiaris estan obligats 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.
.12 Certificació de les actuacions
12.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca té la facultat d'inspeccionar les
obres i les actuacions realitzades, amb la finalitat de comprovar si s'adeqüen a les
condicions establertes en cada cas.
12.2 Els beneficiaris dels ajuts executaran les obres i les millores en el termini fixat a la
resolució, i posaran en coneixement del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

la seva finalització, per tal que es pugui procedir a la certificació i la comprovació dels
imports de les obres i/o les actuacions realitzades per a les quals s'han concedit els ajuts.
12.3 El beneficiari resta obligat a justificar, mitjançant documents originals, l'import
total de la despesa aprovada per la qual sol∙licita l'ajut. Es podran presentar fotocòpies
per a la seva compulsa al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Els
beneficiaris d'ajuts a la primera instal∙lació hauran de justificar a més haver presentat la
declaració única de conreus i la seva qualificació com a explotació agrària prioritària.
12.4 L'òrgan competent per resoldre podrà ampliar el termini per realitzar les obres i/o
les actuacions amb la sol∙licitud prèvia de l'interessat. Aquesta sol∙licitud es presentarà
com a màxim dos mesos abans del dia en què finalitzi el termini per realitzar les
inversions objecte d'ajut, a l'oficina comarcal corresponent. Qualsevol sol∙licitud
presentada fora d'aquest termini es considerarà desestimada. Amb l'ampliació
sol∙licitada s'ha de preveure l'acabament de les inversions. En tot cas l'ampliació del
termini no podrà excedir de la meitat del termini inicialment concedit per realitzar les
inversions.
.13 Revocació
13.1 En cas d'incompliment dels requisits establerts i de les condicions que s'imposin a
la resolució de la concessió dels ajuts, es revocarà i el beneficiari haurà de procedir al
reintegrament de l'import percebut, incrementat en l'interès legal del diner, des del
moment en què el va percebre, sens perjudici de les accions legals que corresponguin en
compliment de la normativa vigent.
13.2 En el supòsit que les obres no es realitzin en la seva totalitat d'acord amb les
condicions fixades a la resolució de concessió dels ajuts, el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca ho posarà en coneixement del beneficiari, i procedirà, si escau, a la
revocació parcial de l'ajut atorgat.
.14 Infraccions i sancions
Sens perjudici de la sanció que preveu l'article 48.3 del Reglament (CE) 1750/1999, de
la Comissió, de 23 de juliol, el règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajuts és el
que preveuen el Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei general pressupostària; el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;
el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, que regula les infraccions i les sancions en
matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, i la resta de
disposicions normatives que puguin ser d'aplicació.
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