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ORDRE
AAR/107/2010, de 19 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts al sector apícola per pol·linització, i es convoquen els corresponents a l’any
2010.
L’apicultura ha estat i és una activitat tradicional, implantada en moltes zones rurals
de Catalunya en les quals actua com a activitat agrària principal o complementària
d’altres activitats agràries per a moltes de les seves persones agricultores.
Així doncs, l’activitat apícola proporciona una part important dels ingressos dels
agricultors i contribueix al manteniment de la població en zones de muntanya o
zones desfavorides i en reforça el teixit econòmic i social.
L’activitat apícola afavoreix l’increment de la pol·linització que fan les abelles i,
en conseqüència, ajuda al manteniment, la conservació i l’equilibri dels ecosistemes
i de l’entorn natural on hi ha els abellars.
La pol·linització afavoreix la conservació de determinades espècies vegetals
silvestres i l’increment de rendiments d’altres espècies cultivades, especialment
les fructícoles.
Valorant el benefici que l’apicultura reporta en conjunt a l’agricultura i al medi
ambient es considera necessari conservar i fomentar aquesta activitat.
Els ajuts a la pol·linització estan integrats en el Programa nacional d’ajuda a
l’apicultura 2008-2010, i està regulat actualment per l’article 105 del Reglament
CE 1234/2007 del Consell de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a
determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM), (DOUE de 16
de novembre de 2007, núm. 299), acollint-se a l’excepció contemplada en l’apartat
2.b) de l’esmentat article per no ser ajuts a favor de la producció o del comerç i per
tant no resulten aplicables els articles 87, 88 i 89 del Tractat.
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector apícola
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,
ORDENO:
Article 1
Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al sector apícola per pol·linització,
les quals es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 2
2.1 Convocar els ajuts destinats al sector apícola per pol·linització corresponents
a l’any 2010 d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’article 1 precedent.
2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, que computa des de
l’endemà de la publicació de l’Ordre en el DOGC.
2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre seran a càrrec de la partida pressupostària AG03/
D/782000100/6120 dels pressupostos del DAR per a l’any 2010, dotada amb un
import màxim de 116.696,45 euros.
2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajuts és el Servei de Producció Ramadera.
2.5 L’òrgan competent per a 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 sol·licituds d’ajuts, formada pel subdirector o per la subdirectora gene-
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ral de Ramaderia, el/la cap del Servei de Sanitat Animal i el/la cap del Servei de
Producció Ramadera.
2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona
sol·licitant serà de sis 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 de la directora general d’Agricultura i Ramaderia que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada
davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el
termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució,
sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.
En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podrà interposar en el termini de tres
mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per a resoldre i
notificar tal com estableix l’apartat anterior.
2.8 Els ajuts concedits es faran públics en el web http//:www.gencat.cat/dar/ajuts/,
fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s’exposaran en el tauler d’anuncis de les
dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.
Barcelona, 19 de febrer de 2010
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
ANNEX
Bases reguladores
—1 Objecte dels ajuts
L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és afavorir l’increment de la pol·linització
que fan les abelles mitjançant el manteniment del nombre d’arnes durant un període
mínim de tres mesos.
—2 Persones beneficiàries
2.1 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques,
persones apicultores, professionals o no, que siguin titulars d’una explotació apícola situada dins l’àmbit territorial de Catalunya, i que compleixin els requisits
següents:
a) portar actualitzat el Llibre d’explotació ramadera;
b) tenir inscrita l’explotació al Registre d’explotacions ramaderes amb anterioritat
a l’1 de gener de 2010, amb un nombre d’arnes igual o superior a cinquanta;
c) tenir identificades individualment totes les arnes de l’explotació amb el número de registre atorgat a l’explotació, i tenir l’abellar identificat d’acord amb la
normativa vigent;
d) si qui sol·licita l’ajut és una persona física, estar empadronat en un municipi
de Catalunya.
e) si qui sol·licita l’ajut és una persona jurídica, tenir el domicili social a
Catalunya.
2.2 Als efectes d’aquesta Ordre, s’entén per persona apicultora professional la
que acrediti la seva condició d’agricultora professional, d’acord amb el que estableix
la normativa aplicable a Catalunya.

Disposicions

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5578 – 2.3.2010

15809

—3 Tipus i quantia dels ajuts
3.1 La quantia màxima destinada a aquest ajut i l’aplicació pressupostària a la qual
s’ha d’imputar és la que es determina en l’article 2.3 de l’Ordre de convocatòria.
3.2 L’import de l’ajut no pot ser superior a 8,50 euros per arna, en el cas de
persones apicultores professionals, i de fins a un màxim d’1,50 euros per arna, en
el cas de persones apicultores no professionals.
3.3 El nombre màxim d’arnes subvencionables és el que figura inscrit al Registre d’explotacions apícoles o al Llibre d’explotació ramadera actualitzat, amb
anterioritat al dia 1 de gener de 2010.
3.4 El nombre d’arnes subvencionables serà igual o superior a 50, amb un màxim de 750 per explotació. En cas que el/la titular de l’explotació sigui una persona
jurídica, el nombre màxim d’arnes subvencionables és de 750 per cadascuna de
les persones sòcies beneficiàries que acreditin la condició de persona apicultora
professional.
3.5 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre
de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d’acord amb els criteris d’atribució que estableix l’apartat 4 d’aquestes bases reguladores.
—4 Criteris d’atribució
En cas que l’import sol·licitat subvencionable superi el pressupost màxim que
estableix la convocatòria, es procedirà al prorrateig entre les persones perceptores
de l’ajut.
—5 Concurrència amb altres ajuts
Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres que per a la mateixa
finalitat puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats,
nacionals o internacionals sempre que la quantia total acumulada no superi el cost
de l’activitat subvencionada.
—6 Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès
normalitzat que es podrà descarregar des del web www.gencat.cat/dar/ajuts o obtenir
en qualsevol dependència del DAR. Aquestes sol·licituds s’adreçaran a la Direcció
General d’Agricultura i Ramaderia, es presentaran a les oficines comarcals del
DAR, preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableix
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dins el termini marcat en la convocatòria. Les
sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.
6.2 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es relaciona a
continuació. No obstant això, no caldrà presentar-la quan ja s’hagi presentat anteriorment al DAR i de la qual no hagin variat les dades i aquestes continuïn sent
vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina
del DAR diferent en la qual es va presentar la documentació, caldrà indicar en
l’imprès de sol·licitud el procediment, la campanya o l’any i la unitat del DAR on
es va aportar la documentació requerida:
a) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi
mitjançant DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si escau i segons allò
establert a l’article 6.4.
En el cas de persones físiques i si en el DNI/NIF no figura el municipi actual de
residència de la persona sol·licitant, s’ha de presentar el certificat d’empadronament
emès per l’entitat local, segons el que estableix l’article 6.4.
En el cas de persones jurídiques i si en el NIF no figura el municipi actual del
domicili social de la persona sol·licitant, s’ha de presentar la documentació que
acrediti el domicili social a Catalunya, segons el que estableix l’article 6.4.
b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi
constància, si és procedent.
c) En el cas de persones jurídiques, fotocòpia compulsada de les escriptures i/o
estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau.
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d) Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent
emès en l’any 2010. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DAR no serà
necessari aportar cap certificació d’inscripció.
e) En el cas de persones jurídiques, certificat de l’acord de l’òrgan competent
segons els estatuts de l’entitat per a sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos
corresponents.
f) Les persones jurídiques han de presentar una relació de persones apicultores
que integren l’entitat, indicant si són professionals o no.
6.3 L’imprès de sol·licitud inclourà 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 on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sollicitud, 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 i 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
que preveu l’apartat 5 d’aquestes bases, referit a la concurrència amb altres ajuts.
En cas d’haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o
internacionals, cal especificar la quantia, la data de concessió i l’ens concedent.
d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal
discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.
e) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc
persones, declaració conforme l’empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb
els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament
sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.
f) En el cas d’entitats, declaració responsable que abasti:
Les remuneracions que percep el personal directiu de l’entitat subvencionada,
entenent per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives i
d’administració.
El compromís de donar publicitat a les citades remuneracions en la memòria que
s’adjunta amb els estats comptables.
El compromís de les entitats de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència de la subvenció, l’estructura retributiva
esmentada.
El compliment de les regles establertes pels apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 90.bis,
del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat per Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
6.4 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada
comportarà l’autorització al DAR per a obtenir els certificats o verificar les dades
necessaris 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 Compromisos dels beneficiaris
7.1 La persona titular de l’explotació apícola ha de mantenir el nombre d’arnes
objecte de l’ajut durant un període mínim de tres mesos comptat des de l’endemà
de la data de la sol·licitud.
7.2 En cas que es produeixi la baixa d’alguna arna, la persona apicultora
ho ha de comunicar a l’oficina comarcal corresponent en el termini de deu dies
des que es produeixi el fet. Així mateix, aquesta comunicació s’haurà de fer en
cas que es produeixi algun canvi en la previsió de transhumància descrita a la
sol·licitud d’ajut.
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Si la baixa d’arnes es produeix com a conseqüència d’una catàstrofe natural greu,
la persona apicultora tindrà dret a cobrar la subvenció per les arnes sol·licitades,
sempre que ho comuniqui a l’oficina comarcal corresponent i que aporti la documentació acreditativa en el termini de deu dies posteriors al fet.
7.3 La persona titular de l’explotació apícola es compromet a portar el Llibre
d’explotació ramadera degudament emplenat segons la normativa vigent.
7.4 Les persones sol·licitants han de col·laborar en totes les verificacions i comprovacions que realitzi el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
La manca de col·laboració en les inspeccions o el falsejament de dades podrà ser
motiu de denegació dels ajuts sol·licitats.
—8 Tramitació i resolució
8.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.
8.2 La Comissió de valoració podrà sol·licitar tots els documents i els informes
que consideri necessaris per a l’elaboració de l’informe d’avaluació.
8.3 Quan les sol·licituds qualificades d’auxiliables superin la disponibilitat
pressupostària la Comissió de valoració determinarà l’assignació dels fons,
d’acord amb els criteris d’atribució establerts en l’apartat 4 d’aquestes bases
reguladores.
8.4 D’acord amb la documentació presentada i l’informe de la Comissió de
valoració, l’òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l’òrgan
competent per resoldre.
8.5 En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l’import màxim de
l’ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, i la procedència
dels fons amb els que es financia l’ajut. Així mateix s’ha de fer constar que la fermesa
de la resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona beneficiària declara
tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l’administració
tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.
8.4 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 o
com a conseqüència d’una decisió de l’administració.
—9 Justificació i pagament
9.1 Els òrgans competents del DAR comprovaran d’ofici el compliment dels
requisits per accedir als ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb la sollicitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres. A aquests efectes
les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació complementària que
els sigui requerida pel DAR.
9.2 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural inspeccionarà,
sobre el terreny, com a mínim el 15% de les sol·licituds presentades, per tal de
verificar el compliment dels compromisos i de les condicions de concessió. No es
consideraran com a arnes presents a l’explotació les que no estiguin degudament
identificades amb el número de registre de l’explotació i les baixes o els canvis
d’emplaçament que no s’hagin comunicat d’acord amb el que estableix l’apartat
7.2 d’aquestes bases reguladores.
9.3 Les inspeccions sobre el terreny de les sol·licituds seleccionades es realitzaran
sobre el total d’arnes per a les quals s’ha sol·licitat l’ajut. Es pot donar un preavís al
titular de l’explotació, amb una antelació no superior a quaranta-vuit hores.
9.4 Si a les inspeccions efectuades sobre el terreny es comprova que el nombre
d’arnes presents a l’explotació és inferior al nombre d’arnes sol·licitades, l’import
de l’ajut es calcularà a partir de les arnes comprovades, aplicant els percentatges
de penalització següents:
Si la diferència entre arnes sol·licitades i arnes comprovades és inferior o igual
al 5%, a l’import destinat per arna s’aplicarà un percentatge de penalització igual
al doble del percentatge de diferència.
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Si la diferència entre arnes sol·licitades i arnes comprovades és superior al 5%
i inferior o igual al 15%, a l’import destinat per arna s’aplicarà un percentatge de
penalització igual al triple del percentatge de diferència.
Si la diferència entre arnes sol·licitades i arnes comprovades és superior al 15%, no
es concedirà cap ajut, sens perjudici de les responsabilitats penals i administratives
que es puguin derivar si es tracta d’una falsa declaració feta deliberadament.
9.5 El pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels
serveis competents del DAR segons la qual l’activitat està degudament justificada,
i s’efectuarà dins l’exercici pressupostari, sense perjudici de les excepcionalitats
que es puguin produir.
9.6 Les persones beneficiàries, per a rebre l’import dels ajuts han d’estar al corrent
de les obligacions amb l’administració tributària i la social en el moment que el DAR
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 DAR a què es refereix l’apartat 6.4.
9.7 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació
que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura
de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb el que estableix el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.
—10 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats
percebudes indegudament
10.1 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, 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.
10.2 També procedirà 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.
10.3 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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en el Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre.
—11 Inspecció i control
Els òrgans competents del DAR tenen la facultat de realitzar els controls que
considerin necessaris per a comprovar les dades que justifiquen l’atorgament de
l’ajut i d’inspeccionar les actuacions realitzades objecte de l’ajut per comprovar
que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i compromisos establerts
en aquestes bases reguladores.
—12 Infraccions i sancions
El règim sancionador aplicable a aquesta línia d’ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, sense perjudici de les especialitats que es puguin
derivar de la normativa sectorial aplicable.
(10.047.151)
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