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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
ORDRE
AAR/257/2010, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts
per a la formació de les persones joves que volen realitzar la seva primera installació com a empresàries en el sector agrari, i es convoquen els corresponents a
l’any 2010.
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) té com una
de les màximes prioritats potenciar i afavorir la incorporació de persones joves a
l’activitat agrària. Així mateix, és important que les persones joves que s’hi incorporin adquireixin la formació necessària i aprenguin a avaluar la viabilitat del seu
projecte d’incorporació.
Aquests ajuts tenen com a finalitat compensar la dedicació d’aquestes futures
persones empresàries agràries a la formació necessària que els permeti adquirir els
coneixements, les capacitats i les metodologies adequades, així com aprendre a definir el seu projecte a partir de l’aprenentatge en gestió empresarial i tecnològica.
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, d’ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER), el Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya per al període de programació 2007-2013 (PDR), aprovat pel Govern de
la Generalitat de Catalunya en data 22 de maig de 2007 i per la Comissió Europea,
mitjançant la Decisió C(2008) 702, de 15 de febrer de 2008, modificada per la Decisió C(2009) 10340 de 14 de desembre de 2009, preveu dins l’Eix 1, d’augment de
la competitivitat del sector agrícola i forestal, mesura 111 d’informació i formació
professional, ajuts destinats a la realització de projectes d’incorporació de joves i
d’emprenedoria, l’objectiu dels quals, entre altres, és incentivar la primera installació professional de persones joves a l’agricultura, amb el foment de la realització
d’un pla empresarial sota tutoria.
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a la formació de les
persones joves que volen instal·lar-se per primera vegada com a persones empresàries
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 d’Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m’han estat
conferides,
ORDENO:
Article 1
Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la formació de les persones
joves que volen realitzar la seva primera instal·lació com a persones empresàries
en el sector agrari que figuren a l’annex 1, d’acord amb l’itinerari formatiu de
l’annex 2.
Article 2
2.1 Convocar els ajuts destinats a la formació de les persones joves que volen
realitzar la seva primera instal·lació com a persones empresàries en el sector agrari
corresponents a l’any 2010, d’acord amb les bases reguladores aprovades a l’article
1 precedent.
2.2 El termini de presentació de sol·licituds s’estableix des del dia 3 de febrer de
2010, data d’entrada en vigor de l’Ordre AAR/39/2010, de 25 de gener, per la qual
s’estableix i es regula la declaració única agrària, fins al dia 14 de maig, inclòs.
2.3 Els ajuts que preveu aquesta Ordre per un import total de 261.039,00 euros,
tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
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Rural (FEADER) d’acord amb el que preveu el Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2007-2013. La part corresponent al DAR anirà a càrrec de la
partida pressupostària AG06 D/480000102/3351 dels pressupostos del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per als anys 2010, 2011 i 2012, dotada
amb uns imports màxims de 1.000,00 euros, 65.000,00 euros i 135.000,00 euros,
respectivament, la qual cosa suposa el 77% del finançament d’aquests ajuts.
La resta de finançament, 299,00 euros, 19.415,00 euros i 40.325,00 euros, respectivament, anirà a càrrec del fons FEADER, que representa el 23% del finançament
d’aquests ajuts.
2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Formació Agrària.
2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona
titular de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
A aquests efectes, es nomena una Comissió de valoració que serà l’òrgan collegiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel subdirector o la
subdirectora general d’Innovació Rural, el subdirector o la subdirectora general
d’Estratègia Rural i el/la cap del Servei de Transferència Tecnològica.
2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona
sol·licitant serà el 30 d’octubre de 2010. 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’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries que no exhaureix la via administrativa, es
podrà 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 es 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 en el 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 FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.
Barcelona, 26 d’abril de 2010
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
ANNEX 1
Bases reguladores
—1 Objecte dels ajuts
1.1 L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és compensar les despeses per la
dedicació a la formació de les persones joves que volen realitzar la seva primera
instal·lació com a persones empresàries en el sector agrari, sempre que finalitzin
tota la formació en el termini màxim establert, d’acord amb el que estableix l’apartat
8.1 d’aquest annex.
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1.2 Aquesta formació partirà de la realització d’un itinerari formatiu personalitzat que confeccionarà una persona tutora d’incorporació que pertanyi al Servei
de Formació Agrària de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries, la qual analitzarà, valorarà i definirà la formació que necessita
la persona jove, en funció del projecte d’activitat amb el qual pretén efectuar la
primera instal·lació, d’acord amb el que estableix l’annex 2.
—2 Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques que tinguin divuit
anys complerts i menys de quaranta en el moment de presentar la sol·licitud i que
compleixin algun dels requisits següents:
a) Tenir aprovat l’ajut per a la primera instal·lació de joves agricultors/es a
l’empara de l’Ordre AAR/46 /2010, de 3 de febrer, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació, i es convoquen les
corresponents a l’any 2010.
b) Tenir aprovat l’ajut per a la primera instal·lació de joves agricultors/es en
alguna de les dues convocatòries anteriors.
—3 Tipus i quantia dels ajuts
3.1 L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la dedicació a la formació obligatòria que aquestes futures persones
empresàries agràries han hagut de realitzar d’acord amb el seu itinerari formatiu
personal.
3.2 En funció de la formació obligatòria que haurà d’adquirir segons el que
estableixi l’itinerari formatiu de la persona jove, la quantia màxima que podrà rebre
el/la beneficiari/ària serà de:
500,00 euros, quan hagi de realitzar fins a 150 hores de formació obligatòria.
1.000,00 euros, quan hagi de realitzar de 151 a 299 hores de formació obligatòria.
1.500,00 euros, quan hagi de realitzar més de 300 hores.
3.3 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre
de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària.
—4 Criteris d’atribució i prioritats
En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s’atendran les sol·licituds d’acord amb la
puntuació que s’atorgui sobre la base dels següents criteris de priorització:
a) Més de 300 hores de formació obligatòria a realitzar: 3 punts.
b) De 151 a 299 hores de formació obligatòria a realitzar: 2 punts.
c) Fins de 150 hores de formació obligatòria a realitzar: 1 punt.
En el cas que no existeixin disponibilitats financeres suficients per atendre les
sol·licituds de l’últim tram de puntuació es reduirà proporcionalment la intensitat
de l’ajut per a aquestes sol·licituds.
—5 Concurrència amb altres ajuts
5.1 Els ajuts regulats en aquesta Ordre són incompatibles amb qualsevol altre
ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb fons comunitaris
(fons estructurals, fons de cohesió o qualsevol altre instrument financer comunitari),
d’acord amb el que estableix l’article 70.7 del Reglament (CE) núm. 1698/2005, del
Consell, de 20 de setembre (DOUE L 277, de 21.10.2005).
5.2 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres que, per la
mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics
o privats, nacionals o internacionals, no inclosos en el supòsit de l’apartat anterior.
No obstant, els imports i percentatges de la totalitat dels ajuts concedits per a la
mateixa finalitat no podran superar els límits establerts pel Reglament (CE) núm.
1698/2005, del Consell, de 20 de setembre.
5.3 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb els ajuts concedits a l’empara de l’Ordre AAR/290/2007, de 31 de juliol, per la qual s’aproven
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les bases reguladores dels ajuts per a l’elaboració del pla d’empresa de les persones
que es vulguin incorporar al sector agrari, i es convoquen els corresponents a l’any
2007.
5.4 L’import dels ajuts no podrà superar en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts d’altres administracions públiques o ens públics o privats,
nacionals o internacionals, destinats a la mateixa finalitat, el cost de les actuacions
subvencionables.
—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 http://www.gencat.cat/dar/ajuts
o obtenir en qualsevol dependència del DAR i inclòs a la DUN. Aquestes sollicituds s’adreçaran a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries, i es presentaran a les oficines comarcals del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, preferentment, sens perjudici de fer
ús de la resta de mitjans establerts en 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.
6.2 A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es relaciona a continuació. No obstant, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat
anteriorment al DAR i de la qual no hagin variat les dades i continuïn essent vigents.
En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del DAR
diferent a aquella on 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 el DAR a obtenir aquesta informació d’acord amb el que estableix
l’apartat 6.4.
b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en
deixi constància, si procedeix.
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, de 24 de desembre, 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 en 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.
6.4 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada
comportarà l’autorització al DAR 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 Tramitació i resolució
7.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.
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7.2 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.
7.3 Quan les sol·licituds subvencionables superin les disponibilitats pressupostàries, la Comissió de valoració determinarà l’assignació del pressupost, d’acord
amb els criteris d’atribució i, si s’escau, prioritats, establerts en l’apartat 4 d’aquestes
bases reguladores.
7.4 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.
7.5 En la resolució de concessió hi 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, i la procedència dels
fons amb els quals es finança l’ajut i l’import que prové del FEADER (indicant a quin
eix del Programa pertany l’ajut), així com la resta de fons. 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.
7.6 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.
—8 Justificació i pagament
8.1 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i
justificar-les en el termini fixat a la resolució de concessió. En tot cas el termini per
realitzar i justificar la formació obligatòria establerta en l’itinerari formatiu no podrà
superar els dos anys comptats a partir de la data de notificació de la concessió de
l’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, per tal que es pugui
procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes.
8.2 La documentació justificativa a presentar a la persona tutora d’incorporació és la que certifica la realització de totes les activitats formatives establertes en
l’itinerari formatiu. El/la tutor/a d’incorporació procedirà a elaborar l’informe de
validació de l’itinerari formatiu conforme la persona beneficiària ha adquirit tota
la formació.
8.3 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.
8.4 El pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels
serveis competents del DAR segons la qual l’activitat i la despesa realitzades estan
degudament justificades.
8.5 Les persones beneficiàries, per 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 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.
8.6 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.
—9 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats
percebudes indegudament
9.1 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l’obli-
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gació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
9.2 També es 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. Igualment procedirà el reintegrament
en el supòsit establert a l’article 31.2 del Reglament (CE) núm. 1975/2006, de la
Comissió, de 7 de desembre.
9.3 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 el procediment administratiu comú, sens perjudici de les especialitats que estableixi la Llei
38/2003, de 17 de novembre, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
—10 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 la realització de la formació obligatòria establerta a l’itinerari
formatiu per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i
compromisos establerts en aquestes bases reguladores i el compliment de la normativa sobre els controls que regula els ajuts finançats pel FEADER.
—11 Infraccions i sancions
D’acord amb l’article 31.2 del Reglament (CE) núm. 1975/2006, de la Comissió,
de 7 de desembre, quan es descobreixi que la persona beneficiària ha efectuat
deliberadament una declaració falsa, l’operació de què es tracti restarà exclosa de
l’ajut FEADER i es recuperaran tots els imports que s’hagin abonat per l’esmentada
operació. A més, la persona beneficiària restarà exclosa de l’ajut per la mesura en
qüestió durant l’any civil de què es tracti i durant l’any següent.
Sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior, 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,
sens perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial
aplicable.
ANNEX 2
Itinerari formatiu
—1 Formació de la persona jove que vol realitzar la seva primera instal·lació
1.1 L’elaboració de l’itinerari formatiu personalitzat tindrà com a referència
el perfil professional estàndard ideal d’una persona empresària agrària del sector
al qual s’incorpora. Per tal de determinar aquesta formació es tindrà en compte
la formació realitzada prèviament per la persona jove que es podrà convalidar.
Així mateix, es tindran en compte els coneixements adquirits mitjançant la seva
experiència laboral.
1.2 Amb l’itinerari formatiu la persona jove coneixerà la formació obligatòria
mínima que haurà d’adquirir en el termini màxim de dos anys comptat a partir de
la data de notificació de la concessió de l’ajut de primera instal·lació.
1.3 Per dissenyar l’itinerari formatiu s’assignarà una persona tutora d’incorporació que pertanyi al Servei de Formació Agrària del DAR.
1.4 L’itinerari formatiu constarà dels àmbits següents:
a) Formació en gestió empresarial en un nivell a assolir equivalent als continguts
del crèdit organització i gestió de l’empresa agrària, d’un mínim de 180 hores, corresponent al cicle formatiu de grau superior de gestió i organització de l’empresa
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agropecuària, que imparteixen les escoles i els centres de capacitació agrària del
DAR.
b) Formació específica, com a mínim 220 hores, adequada al seu projecte d’incorporació. En l’àmbit tècnic, el nivell a assolir serà l’equivalent a un cicle formatiu
de grau mitjà, tenint en compte els continguts dels diferents crèdits tecnològics de
la família agrària que tinguin relació amb el projecte de la persona jove. També pot
incloure les tecnologies de la informació i comunicació i el coneixement bàsic d’un
idioma estranger, si fos necessari per al seu projecte.
c) Formació exigible per la normativa vigent en relació amb l’exercici de determinades activitats, que inclou tota la formació obligatòria per a l’explotació a la
qual es pretén incorporar la persona jove, de la qual se’n podran acreditar fins a 60
hores com a formació específica.
Els mitjans d’acreditació, les convalidacions i equivalències en la formació seran
les que s’estableixen en l’apartat 10.4 de l’annex 1 de l’Ordre AAR/46/2010, de 3 de
febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte
global d’explotació, i es convoquen els corresponents a l’any 2010.
—2 Maneres d’adquirir la formació
a) La formació en gestió empresarial es podrà adquirir mitjançant la realització
i superació dels cursos que el DAR imparteix a distància i/o presencialment a les
escoles de capacitació agrària.
b) La formació específica adequada al projecte d’incorporació es podrà adquirir,
d’acord amb les orientacions del/de la tutor/a d’incorporació, amb l’acreditació de
la participació en les diferents estratègies de formació i transferència tecnològica
següents:
b.1 Realització i superació de cursos que realitzin les escoles de capacitació
agrària.
b.2 Realització i superació de cursos homologats i realitzats per altres entitats.
b.3 Assistència a jornades tècniques homologades de transferència tecnològica.
b.4 Realització de pràctiques i/o estades en explotacions o empreses punteres.
b.5 Realització de visites a explotacions de referència o viatges tècnics.
c) La formació obligatòria que exigeix el DAR es podrà adquirir mitjançant els
cursos homologats a tal efecte.
(10.113.007)
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