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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
ORDRE
AAR/158/2010, de 12 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts
per a la renovació del parc de maquinària agrícola de Catalunya, i es convoquen
de manera extraordinària per a l’any 2010.
La necessitat de complir els objectius de millorar l’eficiència energètica per
aconseguir la quota d’estalvi de carburants assignada al sector agrari, així com la
de reduir les emissions contaminants a l’atmosfera i la de rebaixar els índexs de
sinistralitat en les activitats agràries i forestals, ha fet necessari l’establiment d’un
pla de renovació del parc nacional de maquinària agrícola.
Aquests ajuts estan sotmesos al Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió,
de 15 de desembre, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals
per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció agrícola i que modifica
el Reglament (CE) núm. 70/2001. Aquests ajuts van ser comunicats per l’Administració General de l’Estat a la Comissió europea, en funció del previst en l’article
20.1 de l’esmentat Reglament de la Comissió. Aquests ajuts estan identificats per
la Comissió Europea amb el número XA105/2008.
Les bases reguladores d’aquesta Ordre respecten el contingut essencial del règim d’ajuts comunicat a la Comissió i només introdueix certs aspectes relatius a la
simplificació documental en el marc de l’aplicació de la normativa vigent en l’àmbit
d’accés electrònic als ciutadans i als serveis públics.
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) va publicar
l’Ordre AAR/286/2009, de 27 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores
dels ajuts per a la renovació del parc de maquinària agrícola de Catalunya, i es convoquen els corresponents a l’any 2009 i considera prioritària per al sector aquesta
actuació, per tal de continuar fomentant la modernització del sector agrari.
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agrari 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 de Desenvolupament Rural, i en ús
de les atribucions que m’han estat conferides,
ORDENO:
Article 1
Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la renovació del parc de maquinària agrícola de Catalunya, les quals es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 2
2.1 Convocar de manera extraordinària els ajuts destinats a la renovació del parc
de maquinària agrícola de Catalunya, d’acord amb les bases reguladores aprovades
a l’article 1 precedent.
2.2 El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, que computa des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.
2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre van a càrrec de la partida pressupostària AG02/
D/770000100/6120 dels pressupostos del DAR per a l’any 2010, dotada amb un
import màxim d’1.000.000,00 d’euros.
2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei d’Ajuts a les Estructures
Agràries i Agroalimentàries.
2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director
o la directora general de Desenvolupament Rural. A aquests efectes es nomena
una comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les
sol·licituds d’ajuts, formada pel subdirector o la subdirectora general d’Estratègia
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Rural, el subdirector o la subdirectora general d’Agricultura i el/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 cinc 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 de Desenvolupament
Rural, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant el conseller o 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,
sens perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient. En
cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera
d’Agricultura, 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 resoldre i
notificar, tal com estableix l’apartat anterior.
2.8 Els ajuts concedits es faran públics al web http://www.gencat.cat/dar/ajuts,
fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s’exposaran al tauler d’anuncis de les
dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a
més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Aquests ajuts tenen naturalesa d’ajut d’estat, per la qual cosa la Comissió Europea
pot emetre una decisió per la qual tant la convocatòria i les bases reguladores com
les resolucions de concessió es podran veure modificades, si escau, per adaptar-se
als termes del pronunciament esmentat.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 12 de març 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 la renovació del parc de maquinària
agrícola de Catalunya, amb la finalitat de desballestar els tractors i les màquines
automotrius agrícoles antics i adquirir unitats noves de tractors i màquines automotrius agrícoles, així com sembradores directes, cisternes de purins o escampadores
de fertilitzants sòlids, ambdues equipades amb dispositius de localització, o les
adobadores i els equips per a la distribució de productes fitosanitaris.
—2 Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques titulars d’explotacions agràries que estiguin donades d’alta al sistema especial per a treballadors per
compte propi agrari del règim especial de treballadors autònoms, les cooperatives
agràries, les cooperatives d’explotació comunitària de la terra, les cooperatives de
treball associat que tinguin com a activitat principal l’agrària, les societats agràries de
transformació (SAT), altres persones jurídiques que tinguin com a activitat principal
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l’agrària i les persones físiques o jurídiques l’activitat principal de les quals sigui la
prestació de serveis agraris, que reuneixin els requisits següents:
a) Tenir la condició de microempresa, petita i mitjana empresa (pime) establerta
a l’annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 de agost, sobre
la definició de pime.
b) Complir les normes mínimes en matèria de medi ambient, higiene i benestar
animal.
c) Ser titular de la màquina agrícola a desballestar, la qual cosa es justificarà
mitjançant la seva inscripció al Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA),
excepte en cas de transmissió o canvi de titularitat de l’explotació, mort, invalidesa
permanent o jubilació de la persona titular anterior, o en cas de primera incorporació
de joves a la titularitat o cotitularitat de l’explotació agrària. En cas de cooperatives
agràries, cooperatives d’explotació comunitària de la terra o cooperatives de treball
associat que tinguin com a activitat principal l’agrària, o les SAT, les persones titulars
de la maquinària agrícola a desballestar poden ser els seus mateixos socis.
d) Ser titular del nou tractor o màquina i comprometre’s a no alienar-lo durant un
termini mínim de cinc anys, a partir de la data de la resolució de concessió d’aquesta
subvenció. En cas d’incompliment, la persona beneficiària haurà de retornar al tresor
públic l’import de la subvenció obtinguda i els interessos de demora corresponents,
excepte en casos de força major, previstos a la normativa comunitària en matèria
d’ajuts a la modernització d’explotacions agràries.
e) Estar inscrites al registre corresponent en el cas de cooperatives, SAT i persones
jurídiques amb activitat principal agrària o la prestació de serveis agraris.
f) Acreditar que l’activitat principal és l’agrària o la prestació de serveis agraris,
quan escaigui.
g) No incórrer en cap dels supòsits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
h) En cas d’una cooperativa agrària, cooperativa d’explotació comunitària de la
terra, cooperativa de treball associat que tingui com a activitat principal l’agrària o una
SAT, comprometre’s a la utilització en comú del tractor o màquina adquirida.
—3 Requisits del tractor i/o la màquina automotriu a desballestar
3.1 Els tractors i/o les màquines automotrius que es desballestin hauran de
complir els requisits següents:
a) Tenir més de quinze anys d’antiguitat, excepte els equips de recol·lecció, que
podrà ser de deu anys, computats entre la data de la seva primera inscripció d’alta
al ROMA i la data de la sol·licitud d’aquest ajut.
b) Estar inscrit al ROMA com a mínim un any abans de la data de publicació de
l’Ordre al DOGC, sota la titularitat de qui sol·licita la subvenció, amb les excepcions
que preveu l’apartat 2.c) d’aquestes bases reguladores.
c) Estar en condicions d’ús i no d’abandonament, la qual cosa es justificarà amb
la presentació de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) actualitzada o mitjançant
un acta de constància de fets de la visita a l’explotació per una persona tècnica del
DAR.
d) Lliurar-lo a un centre autoritzat de tractament o a una instal·lació de recepció
per a la seva destrucció, d’acord amb el Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre,
sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil, i amb l’Ordre INT/249/2004,
de 5 de febrer, per la qual es regula la baixa definitiva dels vehicles descontaminats
al final de la seva vida útil, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de
subvenció o, en el cas de les sol·licituds denegades a la darrera convocatòria per
manca de disponibilitats pressupostàries, amb posterioritat a la presentació de la
sol·licitud de subvenció de l’anterior convocatòria.
e) Causar baixa definitiva al ROMA, amb una anotació en la qual es faci constar
que ha estat desballestat i, si escau, causar baixa definitiva al Registre de vehicles.
3.2 En el cas de tractors d’època o històrics, de més de trenta anys d’antiguitat,
amb valor de col·lecció o susceptible d’exposició en museus, es podrà substituir el
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desballestament pel lliurament a una entitat o associació que en garanteixi la retirada
de l’activitat agrària, mitjançant un certificat de l’entitat o l’associació en qüestió.
—4 Requisits del nou tractor o la nova màquina
El nou tractor o la nova màquina agrícola haurà de reunir els requisits següents:
a) Ser adquirit amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció o,
en el cas de les sol·licituds denegades a la/es darrera/es convocatòria/es per manca
de disponibilitats pressupostàries, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud
presentada en anteriors convocatòries.
b) Quedar inscrit al ROMA com a vehicle de primera adquisició, amb indicació
expressa que no pot ser alienat durant un termini mínim de cinc anys a partir de la
data de la resolució de concessió d’aquest ajut.
—5 Tipus i quantia dels ajuts
5.1 L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la renovació del parc de maquinària agrícola.
5.2 La quantia màxima destinada a aquest ajut i l’aplicació pressupostària a la
qual s’ha d’imputar és la que es determina a l’article 2.3 de l’Ordre.
5.3 La quantia base de la subvenció s’estableix en 80,00 euros per cavall de
vapor (CV) de la potència que consta a la inscripció del ROMA, en el cas de tractors
i motocultors a desballestar. Per a la resta de màquines automotrius a desballestar,
la potència en CV es determinarà multiplicant pel factor 5 la seva potència fiscal.
5.4 En cas que la persona beneficiària sigui una persona física titular d’explotació agrària, aquesta quantia s’incrementarà, segons les condicions de la persona
beneficiària i de la seva explotació, en:
a) 25,00 euros per CV per ser titular d’una explotació catalogada com a agrària
prioritària, definida a l’article 3 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització
de les explotacions agràries.
b) 25,00 euros per CV per ser jove agricultor/a, que tingui entre 18 i 39 anys i
estigui exercint o vulgui exercir l’activitat agrària i que substitueixi el tractor i/o
la màquina automotriu simultàniament amb la seva primera instal·lació o durant
els cinc anys següents.
c) 10,00 euros per CV per ser dona.
d) 10,00 euros per CV per estar ubicada l’explotació en una zona qualificada com
a zona de muntanya o altres zones amb dificultats diferents de les de muntanya,
d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de
20 de setembre, relatiu als ajuts al desenvolupament rural a través del fons agrícola
de desenvolupament rural (FEADER).
5.5 En cas que la beneficiària sigui una cooperativa agrària, cooperativa d’explotació comunitària de la terra o cooperativa de treball associat que tingui com a
activitat principal l’agrària, o una societat agrària de transformació (SAT), aquesta
quantia s’incrementarà en 70,00 euros per CV de potència del tractor o màquina
automotriu a desballestar.
5.6 En cas que la persona beneficiària sigui una altra persona jurídica que tingui
com a activitat principal l’agrària, o una persona física o jurídica l’activitat principal
de la qual sigui la prestació de serveis agraris, aquesta quantia s’incrementarà en
25,00 euros per CV de potència de la màquina a desballestar.
5.7 La quantia de la subvenció s’incrementarà en 80,00 euros per CV quan
siguin unitats de tractors inscrits al ROMA amb anterioritat a la data d’exigibilitat
de l’obligació de tenir estructures de protecció homologades per a cada grup i subgrup de tractors. Per a tractors estrets (grup 3), s’entendrà com a data d’exigibilitat
el 2 de juliol de 1993.
5.8 La quantia base de la subvenció també es podrà incrementar en funció de
la classificació del nou tractor, segons l’eficiència energètica, i de l’estat de compliment de la normativa d’emissions regulada pel Reial decret 2028/1986, de 6 de juny,
sobre les normes per a l’aplicació de determinades directives de la CE, relatives a
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l’homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes,
ciclomotors i vehicles agrícoles, en els imports següents:
a) 30,00 euros per CV per estar classificat a la categoria més alta (A) de l’eficiència energètica.
b) 10,00 euros per CV per estar classificat a la segona categoria més alta (B) de
l’eficiència energètica.
c) 10,00 euros per CV per tenir en la seva homologació valors d’emissions
contaminants inferiors als exigits en el moment de la presentació de la sol·licitud
d’aquest ajut.
Anualment, es difondrà i actualitzarà el llistat de tractors catalogats segons la seva
eficiència energètica, així com les fases i categories d’emissions dels tractors nous
subvencionables a la convocatòria en curs, mitjançant la pàgina web del DAR.
5.9 L’ajut màxim per persona beneficiària i convocatòria, regulat per aquesta
Ordre, no pot superar els 12.000,00 euros, en el cas d’adquisició de nous tractors;
30.000,00 euros, en el cas d’adquisició de nous equips automotrius de recol·lecció,
o el 30% de la inversió subvencionable, per a la resta de maquinària automotriu i
les màquines arrossegades, sempre que no se superin els límits establerts a l’apartat
5.11 d’aquestes bases reguladores.
5.10 S’entén per inversió subvencionable el cost total de l’adquisició de la nova
maquinària agrícola, d’acord amb el preu net de la factura, sense incloure l’IVA. El
límit de la inversió subvencionable serà de 120.000,00 euros/UTA, fins a un màxim
de 240.000,00 euros per explotació, en el cas de persones físiques i comunitats de
béns, i de 120.000,00 euros/UTA, amb un màxim de 4 UTA professionals, per a
persones jurídiques.
5.11 La quantia màxima de la suma del conjunt dels ajuts, expressada en percentatge de l’import de la inversió subvencionable, que es detalla a l’apartat 5.10
d’aquestes bases reguladores, és:
a) En zones desfavorides, de muntanya, altres zones amb dificultats diferents
de les de muntanya o zones Xarxa natura 2000, fins al 50%.
b) En la resta de les zones i en el cas de les persones físiques o jurídiques, que la
seva activitat principal sigui la prestació de serveis agraris, fins al 40%.
En cas de persones joves agricultores, que tinguin entre 18 i 39 anys i estiguin
exercint o vulguin exercir l’activitat agrària i que substitueixin el tractor i/o la màquina automotriu simultàniament amb la seva primera instal·lació o durant els cinc
anys següents, els percentatges anteriors es podran incrementar en un 10%.
5.12 La persona sol·licitant podrà desballestar més d’un tractor o una màquina
automotriu i adquirir un únic tractor nou o una sola màquina nova, sempre que la
quantia total de l’ajut que pugui percebre la persona beneficiària no superi els límits
màxims establerts per aquestes bases reguladores.
—6 Criteris de prioritat i atribució
6.1 En cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació
pressupostària disponible per a aquests ajuts, les sol·licituds s’ordenaran d’acord
amb el barem següent:
a) Per sol·licituds d’ajut presentades a la convocatòria de l’any 2009, a l’empara
de l’Ordre AAR/286/2009, de 27 de maig, i denegades per manca de disponibilitats
pressupostàries: 15 punts.
a) Per ser una cooperativa de maquinària, cooperativa d’explotació comunitària
de la terra o una cooperativa amb secció específica de maquinària o de serveis que
incorporen maquinària, sempre que disposin de reglament intern: 5 punts.
b) Per ser un altre tipus de cooperativa o una SAT: 4 punts.
c) Per ser titular d’explotació agrària prioritària: 3 punts.
d) Per ser una explotació que es troba en zona de muntanya o altres zones amb
dificultats: 2 punts.
e) En cas de persones físiques beneficiàries, titulars d’explotació agrària:
Per ser agricultor/a jove: 3 punts.
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Per ser dona: 2 punts.
f) Per ser una persona física o jurídica l’activitat principal de la qual sigui la
prestació de serveis agraris: 2 punts.
g) Per l’adquisició d’un tractor nou classificat en la categoria més alta (A) d’eficiència energètica: 2 punts.
h) Per l’adquisició d’un tractor nou classificat en la segona categoria més alta
(B) d’eficiència energètica: 1 punt.
i) Per l’adquisició d’un tractor nou homologat per sota dels límits exigits per la
legislació d’emissions de gasos contaminants: 1 punt.
j) Per tractar-se d’un model de tractor a desballestar inscrit al ROMA amb
anterioritat a la data d’exigibilitat de l’obligació de tenir estructura de protecció
homologada, d’acord amb el que s’estableix a la pàgina web del Ministeri de Medi
Ambient, i Medi Rural i Marí: 2 punts.
6.2 En cas que hi hagi sol·licituds amb la mateixa puntuació, es prioritzaran
les que substitueixin el tractor amb la data de la primera inscripció al ROMA més
antiga.
6.3 Les sol·licituds denegades per manca de disponibilitat pressupostària es
podran tenir en compte per a pròximes convocatòries, amb les mateixes condicions
que la resta de sol·licituds, a petició de la persona titular.
—7 Concurrència amb altres ajuts
Els ajuts concedits per aquesta Ordre són compatibles amb qualsevol altre ajut
o subvenció legalment establert per al mateix objectiu, amb les limitacions que
estableix l’article 19 del Reglament (CE) núm. 1857/2006, de 15 de desembre, sobre
l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes
empreses dedicades a la producció agrícola i pel qual es modifica el Reglament
(CE) núm. 70/2001, sempre que el seu conjunt no superi els límits especificats a
l’article 4.9 del Reglament (CE) núm. 1857/2006, de 15 de desembre, i a l’apartat
5.11 d’aquestes bases reguladores.
—8 Sol·licituds i documentació
8.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han de formalitzar en imprès
normalitzat, que es podrà descarregar des del web http://www.gencat.cat/dar/ajuts.
Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció General de Desenvolupament
Rural i presentar a les oficines comarcals del DAR, preferentment, sens perjudici de
fer ús de la resta de mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dins
el termini establert a la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini
no s’admetran a tràmit.
8.2 A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es relaciona a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat
anteriorment al DAR 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 DAR diferent a aquella en què es va presentar la documentació, caldrà indicar en l’imprès
de sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del DAR 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 s’escau, en cas de no
haver autoritzat al DAR a obtenir aquesta informació, d’acord amb el que estableix
l’article 8.4.
b) Fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució i/o dels estatuts registrats,
amb les seves modificacions, i acreditació de la inscripció actualitzada al registre
corresponent, si escau. En cas que sigui un registre gestionat pel DAR, no caldrà
aportar aquest certificat.
c) En el cas de persones jurídiques, acreditació de l’acord de l’òrgan competent
segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.
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e) En cas de persones físiques titulars d’explotacions agràries, informe de la
vida laboral, si no s’ha autoritzat mitjançant l’imprès de sol·licitud al DAR perquè
el sol·liciti, d’acord amb l’establert a l’article 8.4.
f) Documentació acreditativa del compliment de les normes mínimes mediambientals, d’higiene i benestar animal, mitjançant la presentació de l’autorització,
llicència o comunicació ambiental, el pla de dejeccions ramaderes i el llibre de
gestió de dejeccions ramaderes, si escau, o el pla i el llibre de gestió de fertilitzants
nitrogenats, si escau.
g) Fotocòpia compulsada de la documentació del/s tractor/s i/o màquina/es
automotriu/s a desballestar.
h) Documentació acreditativa de la titularitat del tractor i/o la màquina automotriu a desballestar.
i) Una única factura proforma de la nova maquinària agrícola, on es detalli, com
a mínim, la marca, el model i el preu net, sense IVA.
j) Memòria detallada de la ubicació i les característiques de l’explotació, amb
especificació de la seva superfície, el/s principal/s ús/usos i el parc de maquinària
existent.
k) En cas d’adquirir un nou tractor, si escau, certificat del fabricant o del distribuïdor del nivell de les emissions contaminants, en funció de la fase (IIIA, IIIB o
IV) i la categoria corresponent (J; L, M, N i P; Q i R, respectivament).
l) En cas de tractors d’època o històrics descrits a l’apartat 3.2 d’aquestes bases
reguladores, certificat de l’entitat o associació, on se cedeixi el tractor, que en garanteixi la retirada de l’activitat agrària.
8.3 L’imprès de sol·licitud inclourà les declaracions responsables sobre els aspectes que es relacionen a continuació, i que la persona sol·licitant haurà de ratificar
mitjançant la signatura de la sol·licitud:
a) Que el compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs a l’imprès de sollicitud pertany a la persona beneficiària de l’ajut.
b) No estar sotmès/a a les causes que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària, que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
c) Descripció dels ajuts i les subvencions que hagi sol·licitat i/o obtingut amb la
mateixa finalitat, amb indicació de la procedència i l’import.
d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal
discapacitat, que estableix la legislació vigent, si escau.
e) La condició de microempresa, petita o mitjana empresa d’acord amb el que
estableix l’annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost,
sobre definició de pime. L’imprès de sol·licitud també inclourà els compromisos
que ha de complir la persona beneficiària, que estableix l’apartat 2 d’aquestes bases
reguladores.
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) 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 exerceix funcions executives i
d’administració.
El compromís de donar publicitat a les dites 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.
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8.4 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
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.
8.5 Les persones sol·licitants han de facilitar tota la documentació complementària que els requereixi el DAR.
—9 Tramitació i resolució
9.1 El procediment de concessió dels ajuts es farà en règim de concurrència
competitiva.
9.2 La comissió de valoració podrà sol·licitar els documents i els informes que
consideri necessaris per a l’elaboració de l’informe d’avaluació.
9.3 Quan les sol·licituds qualificades com a auxiliables superin les disponibilitats pressupostàries, la comissió de valoració proposarà l’assignació dels fons,
d’acord amb els criteris de prioritat i atribució establerts a l’apartat 6 d’aquestes
bases reguladores.
9.4 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.
9.5 A la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l’import màxim de l’ajut,
les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d’execució i
de justificació de les actuacions subvencionades, el caràcter d’ajut d’estat, així com
esment exprés al Reglament (CE) núm. 1857/2006, que regeix aquest règim d’ajuts,
juntament amb el títol i la referència de publicació al DOUE, el número d’identificació de l’ajut estatal assignat per la Comissió i la procedència dels fons amb què
es finança 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.
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 per
una decisió de l’Administració, i especialment es pot modificar com a conseqüència
del pronunciament de la Comissió Europea sobre l’adequació o la compatibilitat
del règim d’ajuts a la normativa comunitària.
—10 Justificació i pagament
10.1 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts
i justificar-les abans del 31 de desembre de 2010. Els òrgans competents del DAR
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 a les bases
de dades i registres.
10.2 En el cas de les sol·licituds desestimades per manca de disponibilitat
pressupostària en anteriors convocatòries, els/les seus/seves titulars podran presentar una nova sol·licitud dins del període establert en aquesta Ordre. Als efectes
d’adquirir la nova maquinària agrícola, es considerarà com a data de sol·licitud la
inicialment presentada.
10.3 Les persones beneficiàries hauran de presentar, per justificar l’actuació
subvencionable, la documentació següent:
a) El comprovant d’haver desballestat el/s tractor/s i/o la/les màquina/es automotriu/s en un centre autoritzat de tractament dels que estableix el Reial decret
1383/2002, de 20 de desembre.
b) La factura original de la compra del nou tractor o la nova màquina, així com
el seu justificant de pagament. A la factura de compra es detallaran els conceptes
següents:
El preu de la tarifa del tractor o la màquina adquirit, amb el seu equipament.
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Els descomptes aplicats per l’empresa venedora, amb especificació dels diferents
conceptes i, en especial, el que s’apliqui pel desballestament del tractor o la màquina
automotriu antic, si escau.
Preu net, sense IVA.
c) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i socials, excepte si
s’ha autoritzat al DAR a verificar aquesta informació segons allò establert a l’article
8.4 de l’Ordre.
10.4 El pagament de la subvenció es realitzarà amb la certificació prèvia dels
serveis competents del DAR, segons la qual l’activitat i la despesa s’ha dut a terme
i està degudament justificada.
10.5 Les persones beneficiàries, per rebre l’import de l’ajut 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.
10.6 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació
que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura
de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb el que estableix el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
—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 retornar les quantitats percebudes les que estableix l’article 36 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
11.2 També serà procedent 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, de 17 de novembre, general de subvencions,
i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
11.3 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, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, sens perjudici de les especialitats que s’estableixin a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i al Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre.
—12 Inspecció i control
Els òrgans competents del DAR 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 actuacions per les quals s’ha concedit l’ajut sol·licitat, per
comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i els compromisos
establerts en aquestes bases reguladores.
—13 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sens perjudici de les especialitats
que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.
(10.070.092)
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