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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,
ALIMENTACIó I MEDI NATURAL
ORDRE
AAM/207/2011, de 12 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts destinats al foment d’infraestructures de biodigestió de purins porcins, i es
convoquen els corresponents a l’any 2011.
El canvi climàtic s’ha convertit en un dels factors clau de totes les polítiques de
desenvolupament. Els seus escenaris de futur conviden a adoptar estratègies decidides
de reducció dels gasos d’efecte d’hivernacle (GEH), al mateix temps que s’impulsen
programes per tenir un coneixement més ampli i millor del procés, sobretot dels
seus efectes locals, per poder dissenyar processos d’adaptació.
El Govern de la Generalitat va acordar, a la sessió del 7 d’octubre de 2008, el Pla
marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, en el qual es pretén
reduir i evitar l’increment d’emissions difoses a Catalunya per un total de 5,33
milions de tones de CO2 equivalent anuals.
L’esforç del sector agrari es concreta en una reducció de 0,259 Mt CO2 eq/any, de
les quals 0,109 s’aconseguirien incrementant la biodigestió anaeròbia dels purins i
l’aprofitament del biogàs generat.
Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat està tramitant el Pla de promoció
de biodigestió de purins porcins de Catalunya 2008-2012, que, entre altres coses,
va preveure establir una línia d’ajuts i de crèdits per construir aquest tipus d’installacions. És per això que els anys 2009 i 2010, es van convocar els ajuts per al foment
de la biodigestió de purins porcins.
En el marc del règim d’ajuts estatals creat per l’Administració General de l’Estat,
l’Ordre AAR/386/2009, de 17 d’agost, va regular els ajuts de caràcter conjuntural i
tècnic, adreçats a inversions no productives, que s’ajustaven al que disposa l’apartat
IV.C.2 Ajut per a compromisos agroambientals o relatius al benestar dels animals
de les directrius comunitàries sobre els ajuts al sector agrari i forestal 2007-2013
(2006/319/01) publicada al DOUE C-319 de 27 de desembre de 2006, per a les
inversions en explotacions agràries, i de les directrius comunitàries sobre ajuts en
favor del medi ambient (2008/C 82/01) per a la resta de beneficiaris, en les quals
s’establien quantitats absolutes o percentatges màxims permesos d’ajut en els diferents conceptes subvencionables.
Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment
efectiu, d’acord amb el marc jurídic actual, es van notificar aquestes mesures a
la Comissió Europea. Respecte a aquest règim d’ajuts, la Comissió Europea va
posar de manifest que els ajuts destinats a les explotacions ramaderes s’han d’incardinar en el marc del Reglament (CE) núm. 1998/2006, de la Comissió, de 15 de
desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes
de minimis, ja que en aquest cas no es pot entendre que el purí es trobi entre els
productes enumerats a l’annex I del tractat CE. Respecte als ajuts per instal·lacions
de tractament individual o centralitzat de purins, la seva incardinació dintre de
les directrius comunitàries sobre ajuts estatals en favor del medi ambient (2008/C
82/01), s’efectua dintre de l’apartat 3.1.6 (energies renovables), tal i com consta en
el text de la decisió de la Comissió en el règim d’ajuts N 339/2009.
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar impuls a la implantació
d’infraestructures de la biodigestió de purins mitjançant un ajut econòmic, 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, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m’han estat
conferides,
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ORDENO:
Article 1
Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment d’infraestructures de
biodigestió de purins porcins que es publiquen a l’annex 1 d’aquesta Ordre, juntament amb les equivalències en unitats de bestiar major (UBM) dels diferents tipus
de bestiar porcí de l’annex 2, la relació de municipis d’alta concentració ramadera
de l’annex 3, la producció per plaça i any de purins i nitrogen a l’inici del període
d’emmagatzematge del purí segons la categoria de porcí de l’annex 4 i el contingut
mínim del pla de gestió del diferit de l’annex 5.
Article 2
2.1 Convocar els ajuts destinats al foment d’infraestructures de biodigestió de
purins per a l’any 2011, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’article
anterior.
2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes per a les activitats
subvencionables detallades en el punt 2.1 i 2.2 de l’annex 1 d’aquesta Ordre que
computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.
2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre seran a càrrec de la partida pressupostària AG03D/
770000100/6120/0000 dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural per a l’any 2011 dotada amb un import màxim
inicial de 10.000,00 euros. S’estableix un import addicional estimat de 723.015,01
euros en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives. Aquests fons provenen del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí.
2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Producció Agrícola.
2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona
titular de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes, es nomena
una Comissió de Valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sollicituds d’ajuts, formada pel subdirector o subdirectora de Ramaderia, el subdirector
o subdirectora d’Agricultura i el o la cap del Servei de Producció Agrícola.
2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona
sol·licitant és de dos mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de
presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es
considera desestimada per silenci administratiu.
2.7 Contra la resolució del director o la directora general d’Agricultura i Ramaderia, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la
resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri
adient.
En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o consellera
d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural es pot 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 Les persones beneficiàries dels ajuts per a instal·lacions individuals amb
digestors rurals sobre basses d’explotacions ramaderes intensives, tant individuals
com col·lectives, han de dur a terme les actuacions objecte dels ajuts abans del dia
31 de desembre de 2011 i justificar-les dins del termini que prevegi la resolució de
concessió, per tal que es pugui fer la certificació i comprovació de l’execució de les
activitats previstes, com a molt tard, el 28 de febrer de 2012.
Les persones beneficiàries dels ajuts per a instal·lacions individuals i centralitzades amb codigestors industrials han de dur a terme les actuacions objecte dels
ajuts abans del dia 31 de desembre de l’any 2011 i justificar-les abans d’aquesta data,
per tal que es pugui fer la certificació i comprovació de l’execució de les activitats
previstes, com a molt tard, el 28 de febrer de 2012. En el cas que se sol·liciti bestreta,
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s’han de dur a terme les actuacions objecte dels ajuts abans del dia 30 de setembre
de l’any 2013 i justificar-la dins del termini que prevegi la resolució de concessió,
per tal que es pugui fer la certificació i comprovació de l’execució de les activitats
previstes, com a molt tard, el 31 d’octubre de l’any 2013.
Es podran sol·licitar bestretes en el termini d’1 mes a comptar de la notificació
de la resolució de l’atorgament de l’ajut amb les condicions que s’estableixin en la
resolució de concessió. La bestreta que es concedeixi serà d’un màxim del 85% de
l’import de la subvenció atorgada. La sol·licitud de bestreta, la poden fer els beneficiaris que finalitzin les actuacions a partir del 31 de desembre de 2011. Aquesta
sol·licitud es farà mitjançant un imprès normalitzat, adjuntant la documentació que
es descriu en la mateixa sol·licitud, si s’escau. Per que es pugui concedir la sol·licitud
de bestreta caldrà presentar el resguard de l’aval dipositat a la Caixa General de
Dipòsits del Departament d’Economia i Coneixement, l’import de l’aval serà del
50% de l’import concedit.
2.9 Els ajuts concedits es faran públics al web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/,
fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s’exposaran en el tauler d’anuncis de les
dependències del DAAM. 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 entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 12 d’agost de 2011
JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
ANNEX 1
Bases reguladores
—1 Objecte dels ajuts
1.1 Els ajuts que estableix l’Ordre tenen com a objecte:
a) Fomentar la biodigestió de purins de porcí que permeti reduir emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle (GEH), dur a terme la valorització agrícola del digerit
i facilitar la gestió i el tractament del nitrogen dels purins a les zones vulnerables
o amb alta concentració ramadera.
S’entén per zones d’alta concentració ramadera aquelles en les quals se supera
una càrrega de bestiar intensiu que produeix purins porcins d’1,2 UBM per hectàrea
de superfície agrària d’herbacis. La determinació de la càrrega ramadera s’efectua
a escala de termes municipals en subzones de 20 km de diàmetre, utilitzant per al
càlcul d’UBM les dades del Registre d’explotacions ramaderes i els equivalents de
cada categoria de porcí que es troben a l’annex 2 de l’Ordre. A l’annex 3 de l’Ordre se
citen els municipis de Catalunya considerats zones d’alta concentració ramadera.
b) Aplicar tecnologies complementàries a la biodigestió anaeròbia que permetin
millorar la gestió del nitrogen mitjançant processos com, per exemple, la separació
sòlid/líquid, l’eliminació o la reducció/recuperació de nitrogen tant per a les zones
vulnerables declarades d’acord amb la Directiva 91/676/CEE, del Consell, de 12
de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació
produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura (Directiva de nitrats), com per a les
d’alta concentració ramadera.
c) Maximitzar el tractament de purins a les plantes de codigestió, amb la qual
cosa en les plantes en les quals se sobrepassi el 20% d’un altre cosubstrat diferent
dels fems a la barreja per digerir amb els purins porcins, cal reduir proporcionalDisposicions
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ment aquesta subvenció quan se sobrepassi aquest límit. S’entén per codigestió
el procés de digestió anaeròbia conjunta de purins i altres substrats orgànics de
diferent origen que permet aprofitar l’efecte sinergia de la barreja per maximitzar
el rendiment productiu de biogàs.
1.2 Queden excloses d’aquests ajuts les explotacions ramaderes de porcí extensives.
—2 Activitats subvencionables
2.1 Instal·lacions individuals amb digestors rurals sobre basses d’explotacions
ramaderes intensives, tant individuals com col·lectives, entenent com a tals les
plantes de digestió anaeròbia construïdes sobre les basses d’emmagatzematge de
purins, que aprofiten, en la mesura del que es pot, les infraestructures d’emmagatzematge de purins ja existents, i les adapten a les corresponents cobertes de baix
cost que milloren el procés de digestió anaeròbia i eviten les emissions de metà a
l’atmosfera. El biogàs produït es pot eliminar mitjançant la combustió directa en
torxa, o, si escau, l’aprofitament energètic per a l’ús posterior a l’explotació mateix
o en altres aplicacions.
Es consideren subvencionables les següents inversions no productives realitzades a les explotacions per reduir les emissions de GEH mitjançant el tractament
anaerobi de purins:
a) Adquisició i instal·lació d’equips per posar en marxa els digestors anaerobis,
així com el recobriment flexible de les basses de purins existents a les granges a
partir de la data d’entrada en vigor de l’Ordre.
b) Adquisició i instal·lació de sistemes d’agitació, de conducció, de neteja, de
concentració i d’altres condicionaments del biogàs per a la seva combustió o per al
seu aprofitament, si escau.
c) Adquisició i instal·lació d’elements de seguretat als digestors i els sistemes de
combustió o d’aprofitament del biogàs.
d) Adquisició i instal·lació d’equips de control per mesurar emissions anuals de
metà (CH4).
Els ajuts per instal·lacions individuals amb digestors rurals sobre basses s’acullen al que estableix el Reglament (CE) núm. 1998/2009 de la Comissió, de 15 de
desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 (actualment articles 107
i 108 de TFUE) del Tractat als d’ajuts de mínims.
2.2 Ajuts per a instal·lacions individuals i centralitzades amb codigestors
industrials.
S’entén per instal·lacions individuals amb codigestors industrials les plantes que
utilitzen digestors de tecnologies avançades, que tracten els purins d’una sola granja
amb altres substrats, emmagatzemen biogàs i el valoritzen energèticament.
Les pot gestionar una entitat pública o privada i, per als casos de zones vulnerables i d’alta concentració ramadera, aquestes instal·lacions poden complementar
la biodigestió anaeròbia amb processos que millorin la gestió del nitrogen com la
separació sòlid/líquid, l’eliminació o la reducció/recuperació de nitrogen.
S’entén per instal·lacions centralitzades amb codigestors industrials les plantes
que utilitzen digestors de tecnologies avançades, que tracten conjuntament purins
procedents de diferents granges amb altres substrats, emmagatzemen el biogàs i el
valoritzen energèticament. Les instal·lacions centralitzades poden complementar
la biodigestió anaeròbia amb procediments per a la millora de la gestió del nitrogen
mitjançant l’aplicació de processos com la separació sòlid/líquid, l’eliminació o la
reducció/recuperació de nitrogen. Les pot gestionar una entitat pública o privada.
Podran ser objecte de subvenció les inversions realitzades per a la construcció de
les instal·lacions de tractament individuals i centralitzades de purins, amb codigestors
industrials, que apliquen els processos descrits en el Pla de biodigestió de purins.
Aquests ajuts s’acullen al que estableix l’article 3.1.6 Ajudes per a fonts d’energia
renovables de les directrius comunitàries sobre ajuts estatals en favor del medi
ambient (2008/C 82/01).
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2.3 Només se subvencionen les activitats a què fan referència els apartats anteriors dutes a terme a partir de la presentació de la sol·licitud.
—3 Persones beneficiàries, requisits
3.1 Ajuts per a instal·lacions individuals amb digestors rurals, sobre basses
d’explotacions ramaderes intensives, tant individuals com col·lectives:
3.1.1 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques
titulars d’explotacions ramaderes intensives o de basses col·lectives propietat
de persones jurídiques propietàries d’explotacions ramaderes que desenvolupin
alguna de les activitats subvencionables previstes a l’apartat 2.1 d’aquestes bases
reguladores, que tractin mitjançant aquest procediment, com a màxim 15.000 tn
de purins/any, que compleixin els requisits següents:
a) Tenir la condició de pime conformement a l’annex 1 del Reglament (CE)
800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost, pel qual es declaren determinades categories
d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat
(Reglament general d’exempció).
b) Tenir inscrites les seves explotacions ramaderes al registre d’explotacions
ramaderes i complir els requisits que s’estableixen al Decret 61/1994, de 22 de
febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes i complir amb la normativa
sectorial mínima corresponent.
c) No tenir 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 crisis (DOUE C 244, d’1.10.2004).
d) Acreditar la viabilitat econòmica de l’explotació.
3.1.2 Per gestionar aquestes activitats es poden contractar els serveis d’entitats
especialitzades.
3.2 Ajuts per a instal·lacions individuals i centralitzades amb codigestors
industrials.
3.2.1 Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts els/les titulars de les
instal·lacions de tractament individual o centralitzat de purins que compleixin els
requisits següents:
a) En el cas de generació elèctrica, és requisit indispensable que en el moment
d’emetre la resolució de l’ajut, el beneficiari hagi presentat una sol·licitud davant
l’autoritat competent per construir i/o explotar la instal·lació que, si escau, ha
d’atendre al que disposa el Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula
l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial. Pel cas d’aprofitament
energètic diferent de la producció d’electricitat, cal justificar l’aprofitament com a
combustible de calderes o bé les possibles aplicacions emergents del biogàs.
b) Lliurar en el termini d’un any en el cas de sol·licitar bestreta, i en la resta de casos
com a màxim en el moment de fer la certificació, la còpia de la llicència municipal
d’obres expedida i liquidada d’acord amb el cost d’execució d’obra sol·licitada així
com la còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental definitiva. En
cas contrari l’òrgan competent per emetre la resolució tindrà la potestat de revocar
la resolució de concessió de l’ajut.
c) No tenir 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 crisis (DOUE C 244, d’1.10.2004).
d) Acreditar la viabilitat econòmica de la instal·lació de tractament centralitzat.
e) Reunir a les plantes de tractament els elements següents:
Instal·lacions de recepció i d’emmagatzematge previ dels purins.
Instal·lacions de recepció i d’emmagatzematge previ d’altres substrats.
Instal·lació de digestió anaeròbia.
Emmagatzematge posterior per al digerit.
Sistemes de canonades, vàlvules i bombes.
Sistemes auxiliars de mesurament i control.
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Sistema d’emmagatzematge del gas i sistemes de neteja, de concentració i d’altres
condicionaments del gas.
Sistema d’utilització del gas: cogeneració o producció d’electricitat, si escau,
sistemes de calefacció o per a l’aprofitament a la xarxa i per a les possibles aplicacions emergents del biogàs.
Si escau, sistemes de tractament que millorin la gestió del nitrogen, com per
exemple, la separació sòlid/líquid, l’eliminació o la reducció/recuperació del nitrogen del purí.
f) Acreditar, en el cas de les instal·lacions centralitzades, l’haver establert acords
contractuals amb els/les titulars de les explotacions ramaderes o les seves agrupacions o amb Centres de Gestió de Dejeccions Ramaderes, per al subministrament
dels fems i purins suficients per a la capacitat de tractament de les instal·lacions.
El càlcul de la producció d’aquests s’ha d’efectuar partint del nombre de caps de
cada explotació i conformement a les dades de l’annex 4 d’aquesta Ordre sobre
producció de cada tipus de bestiar.
g) Les instal·lacions individuals i centralitzades han de disposar d’un pla de gestió
de les plantes de biogàs i aplicar-lo per acreditar-ne la gestió correcta, d’acord amb
el que estableix en l’annex 5 mitjançant l’imprès I-4815.
h) No tenir pendent de reemborsament cap quantitat respecte d’ajudes que hagin
estat declarades incompatibles per la Comissió Europea.
—4 Tipus i quantia dels ajuts
4.1 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació pressupostària a
la qual s’ha d’imputar és la que es determini en la convocatòria corresponent.
4.2 L’ajut per a instal·lacions individuals amb digestors rurals sobre basses
d’explotacions ramaderes intensives té caràcter de subvenció directa aplicable a les
despeses ocasionades pel que estableix l’apartat 2.1 d’aquestes bases reguladores.
L’import d’aquest ajut no pot ser superior a:
a) Per a digestors rurals amb capacitat inferior a 1.000 m³ fins a 115,00 euros/m³
de digestor.
b) Per a digestors rurals amb capacitat entre 1.000 m³ i 2.000 m³ fins a 105,00
euros/m³ de digestor.
c) Per a digestors rurals amb una capacitat superior a 2.000 m³ fins a 95,00
euros/m³de digestor.
Per calcular la capacitat dels digestors cal utilitzar un període de retenció hidràulica de 30 dies i la producció de purins de cada explotació ramadera d’acord
amb les dades de capacitat que figuren al llibre d’explotació ramadera calculada
conformement a l’annex 4 d’aquesta Ordre.
En el cas que l’import dels costos per m³ sigui inferior en els pressupostos que els
establerts en aquest mateix apartat, s’utilitzaran els valors que hi figuren i tenint
en compte l’apartat 7.2.f).
Aquest tipus d’instal·lacions tindran reservat un 20% de la partida pressupostària
dels ajuts destinats al foment d’infraestructures de biodigestió de purins porcins. En
cas de no haver-hi suficients sol·licituds elegibles, la quantitat sobrant s’acumularia
a la prevista per als digestors industrials.
d) La quantia total de les ajudes previstes en aquest apartat se sotmeten al
Reglament (CE) 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre
l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de mínims, i per tant el
total d’ajuts de minimis atorgat a una mateixa persona beneficiària no podrà excedir de 200.000,00 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis
fiscals anteriors.
4.3 L’ajut per a instal·lacions individuals i centralitzades amb codigestors industrials té caràcter de subvenció directa aplicable a les despeses ocasionades pel
que estableix l’apartat 2.2 d’aquestes bases reguladores.
a) L’import d’aquest ajut no pot ser superior:
al 40% de l’import total de la inversió subvencionable en el cas que el digerit es
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

46718

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5955 – 2.9.2011

valori agrícolament com a fertilitzant dels cultius, així i com s’utilitzin equips que
minimitzen les emissions d’amoníac durant l’aplicació.
Al 30% de l’import total de la inversió subvencionable en el cas que es facin
tractaments complementaris que millorin la gestió del nitrogen, com per exemple
la separació sòlid/líquid, l’eliminació o la reducció/recuperació de nitrogen del
digerit.
b) Els imports anteriors es reduiran:
a les instal·lacions que sobrepassin el 20% d’un altre substrat diferent dels fems
en la barreja que s’ha de digerir amb els purins, cal reduir un 5% les subvencions
previstes als apartats 4.3.a anterior, per cada increment del 10% de cosubstrat sobre
el referit 20%.
A les instal·lacions en les quals se sobrepassi, si escau, el 30% en volum de fems
i/o purins diferents dels purins porcins a la barreja que s’ha de digerir amb els purins
porcins, cal reduir un 5% les subvencions previstes a l’apartat 4.3.a anterior, per
cada increment del 10% de fems sobre el referit 30%.
c) Les instal·lacions individuals i centralitzades amb codigestors industrials
tindran reservat un 80% de la partida pressupostària dels ajuts destinats al foment
d’infraestructures de biodigestió de purins porcins. En cas de no haver-hi suficients
sol·licituds elegibles, la quantitat sobrant s’acumularia a la prevista per als digestors
rurals.
d) La subvenció màxima per sol·licitud serà de 300.000,00 euros per a installacions de tractament individuals i de 600.000,00 euros per a plantes de tractament
centralitzades.
e) El total de sol·licituds de despeses subvencionables per a aquestes instal·lacions
centralitzades no ha de sobrepassar el crèdit disponible a cada exercici per a les
autoritzacions que s’efectuen durant el període 2009-2012.
Aquests ajuts se sotmeten al que preveu l’apartat 3.1.6 de les directrius comunitàries sobre ajuts estatals en favor del medi ambient (2008/C 82/01).
En cap cas, es sobrepassarà el 60% de l’import total dels costos addicionals
subvencionables, calculat segons la metodologia prevista en els punts 81, 82 i 83
de les directrius comunitàries sobre els ajuts estatals a favor del medi ambient
(2008/C82/01).
4.4 La determinació de la quantitat dels ajuts es realitzarà en funció del nombre
de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d’acord amb els criteris d’atribució i prioritats establerts a l’apartat 5 d’aquestes bases reguladores.
—5 Criteris d’atribució i prioritats
5.1 En la concessió dels ajuts previstos es valoraran per separat les sol·licituds
d’ajut d’instal·lacions individuals amb digestors naturals sobre basses d’explotacions
ramaderes intensives o basses col·lectives i les sol·licituds d’instal·lacions individuals
centralitzades amb codigestors industrials.
Cada categoria prevista s’ha d’ordenar d’acord amb els criteris objectius i la
valoració dels punts següents:
a) El percentatge de purins digerit destinat a la valorització agrícola sense
tractament:
100%-66%: 40 punts.
65%-33%: 30 punts.
32%-0%: 15 punts.
b) El volum de purins calculat d’acord amb l’annex 4 de l’Ordre esmentada (m³
purins/núm. caps): fins a 10 punts.
c) Processos de valorització del biogàs produït: fins a 20 punts.
d) Optimització de les despeses de les operacions subvencionables: fins a 10
punts.
e) Aplicació de MTD (millors tècniques disponibles) en el procés productiu i en
la gestió del digerit: fins a 5 punts.
f) Vida útil de la instal·lació: fins a 5 punts.
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g) Situació en zones vulnerables i/o amb alta densitat ramadera, o bé existència
de tractament complementari de millora de la gestió de nitrogen: fins a 5 punts.
h) Maduresa del projecte: fins a 5 punts.
5.2 Per a les sol·licituds d’ajut a què es refereix l’apartat 2.1 d’aquestes bases
reguladores, i en cas d’obtenir empat en la puntuació, es podrà donar preferència a
les persones físiques que tinguin la condició d’agricultor professional i a les persones
jurídiques que tinguin la condició d’explotació agrària prioritària.
5.3 Per a les sol·licituds d’ajut a què es refereix l’apartat 2.2 d’aquestes bases
reguladores, i en cas d’obtenir empat en la puntuació, es podrà donar preferència
al nombre d’explotacions ramaderes vinculades, i de manera especial a les explotacions agràries prioritàries, en el cas de les instal·lacions centralitzades. S’entén
per vinculació la relació contractual de subministrament de purí i/o la participació
en la societat titular de la instal·lació. En el cas de la implicació de cooperatives
o d’altres entitats associatives en el projecte, es refereix al nombre d’explotacions
associades a aquesta.
5.4 En qualsevol cas, es podrà donar prioritat als/a les sol·licitants que no hagin
rebut cap altra subvenció per a la mateixa finalitat.
5.5 En cas de manca de disponibilitat pressupostària, la comissió de valoració
podrà establir una intensitat d’ajuda òptima per al desenvolupament de projectes.
—6 Concurrència amb altres ajuts
6.1 Els ajuts previstos a l’apartat 2.1 d’aquestes bases reguladores són compatibles amb els que estableixi amb el mateix objecte, si escau, qualsevol altra
Administració pública, sempre que no superi el cent per cent del cost de l’actuació
subvencionable.
Sense perjudici de les limitacions establertes en l’article 2 del Reglament (CE)
1998/2006, els ajuts que s’estableixen en aquesta Ordre es podran acumular a d’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.
6.2 Els ajuts previstos al punt 2.2 són compatibles amb els que estableixi amb
el mateix objecte, si escau, qualsevol altra administració pública, sempre que no se
sobrepassin en cada cas els límits percentuals previstos a l’apartat 3.1.6 de les directrius comunitàries sobre ajuts estatals en favor del medi ambient (2008/C82/01).
—7 Sol·licituds i documentació
7.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han de formalitzar en un imprès
normalitzat que es pot descarregar des del web http://www.gencat.cat/daam/ajuts o
obtenir en qualsevol dependència del DAAM. Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar
a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i presentar-les a les oficines comarcals del DAAM, preferentment, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans que
estableix a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, dins
el termini establert a la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini
no s’admeten a tràmit.
7.2 Amb les sol·licituds cal adjuntar la documentació que es relaciona a continuació. No obstant això, no cal presentar la documentació que ja s’hagi presentat
anteriorment al DAAM i de la qual no hagin variat les dades i continuïn vigents.
En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del DAAM
diferent d’aquella en la qual es va presentar la documentació, cal indicar a 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 altre document que l’acrediti, si s’escau, en
cas de no haver autoritzat al DAAM a obtenir aquesta informació, d’acord amb el
que estableix l’apartat 7.6.
b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi
constància, si escau.
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c) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o dels estatuts
registrats de l’entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques, o al Registre de Cooperatives, el DAAM ho
verificarà d’ofici.
d) Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent emès
l’any de la convocatòria corresponent. En el cas que es tracti d’un registre gestionat
pel DAAM no cal aportar cap certificació d’inscripció. Si aquesta documentació
està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives, el
DAAM ho verificarà d’ofici.
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.
f) Còpia de la/les factura/es proforma detallant tots els conceptes de totes les
actuacions per a les quals es sol·licita l’ajut. En el cas que la despesa subvencionable
superi la quantitat de 30.000,00 euros de cost per execució d’obra, o de 12.000,00
euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per
empreses de consultoria o assistència tècnica, la persona beneficiària ha de presentar tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del
compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les
característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat un
nombre suficient d’entitats que ho subministrin o prestin.
En cas que no es triï l’oferta més econòmica o que al mercat no hi hagi un nombre
suficient de proveïdors, cal presentar una memòria explicativa que ho justifiqui.
7.3 Per a la sol·licitud d’ajuts d’instal·lacions individuals o col·lectives amb digestors rurals sobre basses d’explotacions ramaderes intensives o basses col·lectives
també cal presentar:
a) Memòria tècnica segons el model que es pot obtenir en qualsevol de les dependències del DAAM o al web http://www.gencat.cat/DAAM/ajuts.
b) Plànol descriptiu de les instal·lacions.
7.4 Per a la sol·licitud d’ajuts per instal·lacions individuals i centralitzades amb
codigestors industrials també cal presentar:
a) Memòria tècnica segons el model que es pot obtenir en qualsevol de les dependències del DAAM o al web http://www.gencat.cat/DAAM/ajuts.
b) Un Pla de gestió de la planta de biogàs, d’acord amb el model que es pot
obtenir en qualsevol de les dependències del DAAM o al web http://www.gencat.
cat/DAAM/ajuts.
No caldrà presentar aquest pla en el cas que ja l’hagin presentat per a la tramitació del permís ambiental d’acord amb el que s’estableix a l’article 31 del Decret
136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de
fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.
c) Còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental atorgada per l’administració competent, segons escaigui, si es disposa. Si no es disposa i es demana
bestreta caldrà presentar aquesta documentació en el termini d’un any a comptar
des del dia de la notificació de la resolució de l’ajut.
d) Còpia del permís d’obres atorgat per l’administració competent, si es disposa.
Si no es disposa i es demana bestreta caldrà presentar aquesta documentació en
el termini d’un any a comptar des del dia de la notificació de la resolució de l’ajut.
e) En el cas de generació elèctrica, caldrà presentar la còpia de la sol·licitud de
règim especial en producció elèctrica per construir i/o explotar la instal·lació registrada, que en el seu cas, haurà d’atendre allò que disposa el Reial decret 661/2007
de maig, pel qual es regula l’activitat d’energia elèctrica en règim especial. Aquest
document s’haurà de presentar com a molt tard abans d’emetre la resolució de
concessió de l’ajut.
f) En el cas d’aprofitament energètic, memòria justificativa de l’aprofitament
com a combustible en calderes o les possibles aplicacions emergents del biogàs, si
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es disposa. Si no es disposa caldrà presentar aquest document abans que s’emeti la
resolució de concessió de l’ajut.
g) Acords contractuals amb els/les titulars de les explotacions ramaderes o les
seves agrupacions o amb Centres de Gestió de Dejeccions Ramaderes, per al subministrament dels fems i dels purins suficients per a la capacitat de tractament de
les instal·lacions, en els acords caldrà indicar els m³/purí lliurats per any, i la durada
del contracte, en el cas de no haver-ho presentat.
h) En el cas de les grans empreses, acreditar el caràcter incentivador de l’ajut
per a cada projecte.
7.5 L’imprès de sol·licitud inclou declaracions responsables sobre els aspectes
que es relacionen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la
signatura de la sol·licitud:
a) Que el compte en el qual s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès
de sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l’ajut.
b) No estar sotmès a les causes que impedeixin 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, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
c) No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, llevat del supòsit
previst a l’apartat 6 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 les entitats públiques nacionals o
internacionals, cal especificar la quantia, la data de concessió i l’ens concedent.
d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal
discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.
e) L’empresa és una petita o mitjana empresa d’acord amb la definició que estableix el Reglament (CE) 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008 (DOUE
L214, de 9.8.2008), sobre definició de pime.
f) 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 en llurs centres de treball.
g) 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 crisis (DOUE C 244, d’1.10.2004).
h) Les persones beneficiàries dels ajuts per a instal·lacions individuals amb
digestors rurals els 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 la quantitat establerta en concepte de minimis d’acord amb el que estableix el
Reglament (CE) 1535/2007. Només pel que fa als digestors rurals independentment
sí és persona física o jurídica la beneficiària.
i) Sobre la conformitat de les còpies que hagi aportat durant qualsevol fase del
procediment amb l’original corresponent.
7.6 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per la persona interessada comporta
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, mitjançant l’imprès
de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.
7.7 Qualsevol modificació substancial del projecte i memòria tècnica després
d’haver lliurat la sol·licitud de l’ajut, s’ha de comunicar per escrit a la Direcció
General d’Agricultura i Ramaderia per a la seva autorització.
—8 Compromisos de les persones beneficiàries
8.1 Ajuts per a instal·lacions individuals amb digestors rurals, sobre basses
d’explotacions ramaderes intensives, tant individuals com col·lectives:
a) Mantenir les instal·lacions en condicions òptimes d’ús durant un període
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mínim de cinc anys, a comptar del moment en què s’efectuï la inversió, excepte en
casos de força major.
b) Proporcionar semestralment informació sobre les quantitats de purí tractades
i les produccions de biogàs obtingudes als equips de mesura.
c) Instal·lar els equips de control per mesurar la producció de biogàs i controlar
la combustió per determinar les emissions reals de metà.
d) Complir els requisits específics de l’apartat 4.1 del Pla de biodigestió de purins: instal·lacions individuals amb digestors rurals sobre basses de explotacions
ramaderes intensives.
e) Que les emissions de metà evitades per m³ de purí tractat i any siguin, com a mínim,
equivalents al factor mitjà de producció de metà del Inventari Nacional de Gasos.
f) Respectar el Codi de bones pràctiques agràries segons l’Ordre de 22 d’octubre
de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen.
g) Comunicar per escrit qualsevol modificació substancial a la Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia.
h) Facilitar tota la informació que sigui requerida per l’òrgan concedent.
8.2 Ajuts per a instal·lacions individuals i centralitzades amb codigestors
industrials.
a) Mantenir les instal·lacions en condicions òptimes d’ús durant el període
d’amortització establert en aquest tipus d’instal·lacions, fixat en un mínim de 12
anys a comptar des de la posada en marxa de la instal·lació, excepte en casos de
força major.
b) Complir els compromisos sobre volums de purins tractats d’acord amb la
capacitat de la instal·lació i calculat d’acord amb l’annex 4 d’aquesta Ordre.
c) Instal·lar els equips de control per a les mesures de la producció real de biogàs
i efectuar els controls analítics necessaris per determinar les reduccions reals de
nitrogen dels purins, en el cas que s’instal·lin sistemes de tractament que millorin
la gestió del nitrogen.
d) Complir les limitacions sobre proporció de cosubstrat que cal barrejar amb
els purins.
e) Subministrar semestralment a l’autoritat competent les dades relatives als
aspectes següents:
Les quantitats rebudes i tractades de purí, així com el tipus i les quantitats de
cosubstrats utilitzats en la codigestió.
La producció de biogàs registrada als equips de control de la instal·lació de
biodigestió.
Els controls analítics de nitrogen a l’entrada i a la sortida dels processos d’eliminació
o de reducció/recuperació de nitrogen, mitjançant l’estudi de balanç, comprovant-ne
el grau d’eficàcia en la reducció de nitrogen de purí.
La gestió dels digerits i de les fraccions resultants d’aquests tractaments, que han
de complir la legislació mediambiental i els codis de bones pràctiques agrícoles
del Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre la protecció de les aigües contra la
contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts agràries.
f) En el cas de les instal·lacions centralitzades, mantenir els acords contractuals
amb els/les titulars de les explotacions ramaderes o les seves agrupacions o amb
Centres de Gestió de Dejeccions Ramaderes, per al subministrament dels fems i
purins suficients per a la capacitat de tractament de les instal·lacions.
g) Respectar el Codi de bones pràctiques agràries segons l’Ordre de 22 d’octubre
de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen.
h) Comunicar per escrit qualsevol modificació substancial a la Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia.
i) Facilitar tota la informació que sigui requerida per l’òrgan concedent.
—9 Tramitació i resolució
9.1 El procediment de concessió de la subvenció s’ha de fer en règim de concurrència competitiva.
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9.2 La Comissió de Valoració pot sol·licitar tots els documents i els informes
que consideri necessaris per elaborar l’informe d’avaluació.
9.3 Quan les sol·licituds qualificades d’auxiliable superin la disponibilitat
pressupostària, la Comissió de Valoració ha de proposar l’assignació dels fons,
d’acord amb els criteris d’atribució i prioritats, que estableix l’apartat 5 d’aquestes
bases reguladores.
9.4 D’acord amb la documentació presentada i amb l’informe de la Comissió
de Valoració, l’òrgan instructor ha d’elevar la proposta de resolució corresponent a
l’òrgan competent per resoldre.
9.5 En la resolució de concessió han de figurar, com a mínim, l’import màxim
de l’ajut i les condicions que haurà de complir la persona beneficiària. En el cas dels
ajuts a què fa referència l’apartat 2.1 d’aquestes bases reguladores també haurà de
constar el caràcter d’ajut de minimis d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1998/2006
de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i
88 (actualment articles 107 i 108 de TFUE) del Tractat als d’ajuts de mínims i el
número d’identificació de l’ajut estatal assignat per la Comissió, d’acord amb les
directrius comunitàries sobre ajuts estatals en favor del medi ambient (2008/C 82/01).
Per als casos dels ajuts a què fa referència l’apartat 2.2 d’aquestes bases reguladores
també haurà de constar el termini d’execució i de justificació de les actuacions
subvencionades i la procedència dels fons amb els quals es finança l’ajut. Cal 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
les administracions tributària i social i amb la Generalitat de Catalunya.
9.6 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.
—10 Justificació i pagament
10.1 Les actuacions objecte de subvenció s’hauran d’executar i justificar-se en
la data que s’estableixi en la convocatòria corresponent.
10.2 Es podrà sol·licitar una pròrroga de l’execució de les actuacions de sis
mesos, sempre que es comuniqui amb antelació a la finalització d’aquest a l’autoritat
competent i aquesta l’aprovi.
10.3 La documentació justificativa a presentar és la següent:
a) Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades
a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que
ha de contenir:
una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat amb indicació
del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament. Així
com les desviacions esdevingudes respecte al pressupost presentat.
Originals de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic
mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què fa referència
el paràgraf anterior i la documentació acreditativa del pagament. Les factures, els
justificants de pagament i els comptes des dels quals s’efectuï el pagament han
d’anar a nom de la persona beneficiària de l’ajut.
Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
c) Còpia de la llicència municipal d’obres expedida i liquidada d’acord amb el
cost d’execució d’obra sol·licitada.
d) Còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental definitiva.
10.4 Un cop efectuades les comprovacions oportunes, el pagament de la subvenció s’ha d’efectuar amb una certificació prèvia dels serveis competents del
DAAM, acreditativa del fet que l’activitat i la despesa realitzada estan degudament
justificades.
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El pagament de l’ajut s’ha de fer mitjançant les modalitats següents:
a) Pagament íntegre, amb l’aportació prèvia de la documentació justificativa de
les actuacions subvencionables.
b) Pagaments parcials, a mesura que es duguin a terme les actuacions subvencionables, sempre que, pel tipus d’actuació es puguin efectuar aquest pagament i
compleixi la finalitat per a la qual es va concedir l’ajut amb la presentació de la
documentació justificativa.
c) Es podran sol·licitar bestretes d’acord amb les condicions que estableixi la
convocatòria corresponent.
10.5 Els òrgans competents del DAAM comprovaran d’ofici el compliment
dels requisits per accedir als ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb la
sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres. A aquests
efectes les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació complementària
que els sigui requerida pel DAAM.
10.6 El pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels
serveis competents del DAAM segons la qual l’activitat i la despesa realitzades estan
degudament justificades, i s’efectuarà dins l’exercici pressupostari, sense perjudici
de les excepcionalitat que es puguin produir.
10.7 Les persones beneficiàries, per a rebre l’import de les subvencions han d’estar
al corrent de les obligacions amb l’administració tributària i la 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 7.4.
10.8 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.
—11 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats
percebudes indegudament
11.1 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que 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.
11.2 També s’ha de fer 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 estableix l’article 37
de la Llei 38/2003, 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. Així mateix procedirà el reintegrament en el cas d’una decisió de la
Comissió Europea que declari la incompatibilitat del règim d’ajuts amb la normativa
comunitària. També es pot procedir a exigir el reintegrament si se superen els límits
que estableix l’article 2.2 del Reglament (CE) 1998/2006 de la Comissió, de 15 de
desembre de 2007, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis, i d’acord, si s’escau, amb el que estableix l’article 3.2 del mateix Reglament.
11.3 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel
que estableix el Decret 3/2002, de 24 de desembre, i per allò que resulti aplicable
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les normes de
desenvolupament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per
les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol VI
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats
que s’estableixin en la normativa aplicable en matèria de subvencions.
Es podran efectuar reintegraments parcials de l’ajut concedit, excepte en casos
de força major degudament acreditats. Aquest reintegrament es graduarà en funció
del grau d’incompliment.
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—12 Incompliments parcials
En el cas d’incompliments parcials relatius a les activitats subvencionables, es
procedirà a la reducció proporcional dels ajuts concedits o abonats de la forma
següent:
a) Per a desviacions entre el 25% i el 50% entre la inversió concedida i la inversió
certificada, s’aplicarà un descompte addicional d’un 10% de l’import resultant de
la diferència entre ambdues inversions.
b) En cas de desviacions superiors al 50% s’aplicarà un descompte addicional
d’un 20% de l’import resultant de la diferència entre ambdues inversions.
c) A més, si la inversió objecte d’ajut es realitza amb una desviació superior del
75% entre el valor de la inversió certificada i aquella per a la qual es va concedir
l’ajut, o no es realitza, no es podrà sol·licitar ajut en les dues convocatòries següents,
llevat en casos de renúncia total o parcial presentada com a màxim als dos mesos
de concessió, o força major degudament acreditada.
—13 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 instal·lacions i explotacions per comprovar que es compleixen
la destinació dels ajuts, els requisits i els compromisos establerts en aquestes bases
reguladores.
—14 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 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 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, dóna lloc a la incoació de l’oportú expedient sancionador d’acord
amb el règim sancionador a què fa referència l’apartat anterior.
ANNEX 2
Equivalències en UBM dels diferents tipus de bestiar porcí Reial decret 324/2000,
de 3 de març, pel que se estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines.
Tipus de bestiar (places)
Equivalència en UBM
Truja en cicle tancat*
0,96
Truja amb garrins fins al deslletament (de 0 a 6 kg)
0,25
Truja amb garrins fins 20 kg
0,30
Truja de reposició
0,14
Garrins de 6 a 20 kg
0,02
Porc de 20 a 50 kg
0,10
Porc de 50 a 100 kg
0,14
Porc d’engreix de 20 a 100 kg
0,12
Verro
0,30
*Inclou la mare i la seva descendència fins a la finalització de l’engreix.
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ANNEX 3
Municipis de Catalunya d’alta concentració ramadera
(Concentració de porcí per hectàrea de cultiu herbaci superior a 1,2 UBM)
Alt Camp: Montferri, Rodonyà.
Alt Empordà: Boadella d’Empordà, Cantallops, Espolla, Masarac, Mollet de
Peralada, Palau-saverdera, Rabós, Sant Climent Sescebes.
Alt Urgell: Bassella.
Bages: Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Marganell, Monistrol
de Calders, Navarcles, Rajadell.
Baix Camp: l’Aleixar, Alforja, Almoster, les Borges del Camp, Castellvell del
Camp, Maspujols, Riudecanyes, Riudecols.
Baix Ebre: Alfara de Carles, l’Ametlla de Mar, Benifallet, Paüls, Tortosa.
Baix Empordà: Torrent.
Berguedà: Borredà, Cercs, l’Espunyola, la Quar.
Garrigues: l’Albagès, l’Albi, Bellaguarda, Bovera, el Cogul, la Granadella.
Garrotxa: Beuda, Montagut, les Planes d’Hostoles, Sales de Llierca, Sant Aniol
de Finestres, Sant Jaume de Llierca, Tortellà.
Gironès: Quart, Sant Martí de Llémena.
Monstià: Mas de Barberans, Sénia.
Noguera: Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, les Avellanes i Santa Linya, la
Baronia de Rialb, Cabanabona, Camarasa, Oliola, Os de Balaguer, Ponts, Tiurana,
Vilanova de l’Aguda, Vilanova de Meià.
Osona: Alpens, Centelles, Espinelves, Montesquiu, Sant Martí de Centelles,
Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Maria de Besora, Vidrà,
Viladrau, Vilanova de Sau.
Pallars Jussà: Abella de la Conca, Isona i Conca Dellà, la Pobla de Segur, Salàs
de Pallars, Sarroca de Bellera, Senterada, la Torre de Cabdella.
Priorat: la Bisbal de Falset, Cabacés, la Figuera, Gratallops, el Lloar, Torroja
del Priorat.
Ribera d’Ebre: Garcia, la Palma d’Ebre, Rasquera, Riba-roja d’Ebre, Tivissa, la
Torre de l’Espanyol, Vinebre.
Ripollès: Campdevànol, les Llosses, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant
Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès.
Segarra: Sanaüja.
Segrià: Almatret, Aspa, Maials.
Selva: Amer, Anglès, Brunyola, la Cellera de Ter, Sant Hilari Sacalm, Sant Julià
del Llor i Bonmatí, Susqueda.
Solsonès: Navès, Sant Llorenç de Morunys.
Tarragonés: Salomó.
Terra Alta: Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, Gandesa, Horta de Sant
Joan, el Pinell de Brai, la Pobla de Massaluca.
Vallès Occidental: Castellar del Vallès, Gallifa, Sentmenat.
Vallès Oriental: Castellcir, Castellterçol, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze
Safaja, Vallgorguina.
ANNEX 4
Producció per plaça i any de purins i de nitrogen a l’inici del període d’emmagatzematge del purí segons la categoria de porcí, segons estableix el Decret 136/2009,
d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries
i de gestió de les dejeccions ramaderes.
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A: kg N/plaça i any; B: Purí (m³/plaça i any); C: Fem (t/plaça i any; D: Densitat del fem (t/m³).

Espècie
Porcí

Categoria
Femelles
Sementals
Garrins (6-20 kg)
Reposició
Engreix (20-100 kg)

A
15
18
1,19
8,5
7,25

B
5,1
6,12
0,41
2,5
2,15/1,65*

C
2,25
6,48
0,25
1,14
1

D
0,8
0,8
0,8

*El valor 1,65 només és aplicable en granges noves o ampliacions de les existents
en què es donin simultàniament les circumstàncies següents:
La menjadora té incorporat l’abeurador.
La neteja de la nau es fa amb un grup d’alta pressió (> 100 atmosferes) i baix
cabal (< 25 l/minut).
Es disposa de comptador volumètric que permet conèixer els volums d’aigua
consumits.
ANNEX 5
Contingut mínim del pla de gestió del digerit. El pla de gestió dels digerits haurà
de contenir com a mínim la informació següent:
a) Dades de la persona titular de la instal·lació individual o centralitzada amb
codigestors industrials.
b) Volum anual de dejeccions ramaderes i quantitat anual de nitrogen en aquestes,
segons espècie de bestiar i fase productiva, d’acord amb el que estableix l’annex 4
d’aquesta Ordre.
c) Volum anual dels diferents cosubstrats previstos a utilitzar i les quantitats
anuals de nitrogen d’aquests.
d) Descripció i capacitat del sistema d’emmagatzematge del digerit.
e) Tractaments realitzats sobre els digerits: descripció, capacitat (en tones o
metres cúbics de digerits i també en kg de nitrogen), amb indicació de la distribució de nitrogen entre les diferents fases resultants o eliminació de nitrogen, quan
escaigui. Caldrà incloure un pla de seguiment i control, on es faci especial èmfasi
en els paràmetres a analitzar i les freqüències de mostratge.
g) Llista de les terres on es preveuen aplicar el digerit (o, si és el cas, les fraccions resultants del seu tractament), amb les dades que conté el model normalitzat
de pla de gestió.
h) Acreditació documental de la disponibilitat de les terres on es preveuen
aplicar el digerit.
i) Altres destinacions previstes per al digerit i acreditar-ne la gestió, d’acord amb
la normativa vigent aplicable.
(11.222.009)
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