Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General d'Empreses
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia
Resolució de les sol·licituds d’ajuts a la cooperació per a la innovació, per al plantejament i
redacció de projectes d’innovació, aprovats mitjançant l’ORDRE ARP/113/2021, de 20 de maig, i
convocats mitjançant la RESOLUCIÓ ACC/1660/2021, de 27 de maig (operació 16.01.01 del
Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022).
Antecedents
1.

L’Ordre ARP/113/2021, de 20 de maig, va aprovar les bases reguladores dels ajuts a la cooperació
per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea
per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes
pilot innovadors per part d’aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament
rural de Catalunya 2014-2022).

2.

La Resolució ACC/1660/2021, de 27 de maig, va convocar els ajuts a la cooperació per a la
innovació aprovats mitjançant l’Ordre ARP/113/2021, de 20 de maig, per a l’any 2021.

3.

Els beneficiaris han presentat una sol·licitud d’ajut econòmic per a la creació de Grups Operatius
de l’Associació Europea per a la Innovació (plantejament i redacció de projectes d’innovació), en
el marc de l’Ordre ARP/113/2021, de 20 de maig, i de la Resolució ACC/1660/2021, de 27 de maig.

4.

Examinada la documentació de caràcter tècnic i econòmic presentada pels sol·licitants.

5.

En data 17 de novembre de 2021, la Comissió de Valoració assigna la puntuació a cada un dels
projectes i, en conseqüència, l’ajut que els pertoca.
D’acord amb l’apartat 9 de l’annex 1 de les bases reguladores de l’ajut es valoren els projectes
amb relació als criteris de prioritat establerts. D’acord amb la valoració d’aquests criteris, poden
ser subvencionables els projectes que han obtingut una valoració superior a 40 punts.

6.

Vistos els informes tecnicoeconòmics emesos pel Servei d’Innovació Agroalimentària.

Fonaments de dret
1.

Ordre ARP/113/2021, de 20 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la
cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació
Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de
projectes pilot innovadors per part d’aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022).

2.

Correcció d’errades a l’Ordre ARP/113/2021, de 20 de maig.

3.

Resolució ACC/1660/2021, de 27 de maig, per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per
a la innovació aprovats mitjançant l’Ordre ARP/113/2021, de 20 de maig, per a l’any 2021.

4.

Capítol IX del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya.

5.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

6.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

7.

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

8.

Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
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Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General d'Empreses
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia
Resolc
1.

Concedir als beneficiaris que es relacionen a l’Annex 1 un ajut per al plantejament i redacció de
projectes d’innovació per un import total de 155.659,14 euros, a càrrec de la partida pressupostària
AG06D/770000100/5740/0000 dels pressupostos del DARP per a l’any 2021. Aquests projectes
han obtingut una valoració superior a 40 punts. En aquest annex es detallen els expedients, els
imports aprovats i la puntuació obtinguda.

2.

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat,
estigui finançat amb els Fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altre instrument financer
de la Unió Europea, d’acord amb l’article 59.8 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. (DOUE L 347, de 20.12.2013).

3.

En el cas del sector forestal, amb excepció de la producció de suro natural en brut o simplement
preparat, el material de rebuig de suro i el suro triturat, granulat o polvoritzat, aquests ajuts se
sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre
l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de
minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013). En aquest sentit, sense perjudici de les limitacions que
disposa l’article 3 del Reglament (UE) 1407/2013, el règim d’acumulació amb altres ajuts de
minimis es regeix per l’establert en l’article 5 del Reglament esmentat.

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.

5.

Aquests ajuts estan cofinançats en un 43% pel fons FEADER i en un 57% pel Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya amb càrrec a la partida
pressupostària AG06D/770000100/5740/0000 dels seus pressupostos per a l’any 2021. L’ajut es
troba dins de la prioritat de desenvolupament rural de la Unió Europea de foment de la innovació i
de la transferència tecnològica als sectors agroalimentari i forestal i en les zones rurals del
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022. Així mateix, aquests ajuts
s’emmarquen dins l’operació 16.01.01 de la mesura 16 del PDR de Catalunya.

6.

Es poden concedir pròrrogues dels terminis per realitzar les actuacions i/o justificar-les de manera
excepcional i per motius degudament acreditats. La pròrroga es podrà sol·licitar, com a molt tard
un mes abans de la finalització del termini d’execució establert a la convocatòria de l’ajut, al director
general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia i es concedirà per un termini que no
excedeixi la meitat del termini concedit inicialment, d’acord amb el que estableix l’article 32 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

7.

La fermesa d’aquesta resolució 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.

Cal proposar a la Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia qualsevol
canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau,
ha de ser expressament autoritzada, sempre que la proposta continuï respectant els límits que
estableix la convocatòria corresponent, s’efectuï abans de realitzar els canvis i com a màxim un
mes abans de la finalització del termini d’execució establert a la convocatòria d’aquests ajuts.
Les modificacions poden ser substancials o no substancials, en cap cas no poden modificar
l'objectiu del projecte aprovat i han de respectar els límits de la convocatòria. En el cas de
modificacions substancials del projecte aprovat, es requerirà l'autorització de l'òrgan concedent
mitjançant una nova resolució d'aprovació de la Direcció General Direcció General d’Empreses
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Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia. Es consideren canvis substancials de l'ajut aprovat els
següents:
a) El canvi de persona beneficiària.
b) Una pròrroga del termini per executar o justificar les actuacions objecte de l'ajut.
c) Desviacions d'execució respecte dels conceptes de despesa aprovats, quan hi ha compensació
entre conceptes i aquests conceptes són incrementats per sobre del 40% de la previsió inicial.
La resta de modificacions es consideren no substancials i no requereixen una nova resolució
d'aprovació, però les ha d'autoritzar el Servei d'Innovació Agroalimentària.
9.

Les dades personals dels beneficiaris podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió
Europea relacionats amb les obligacions de les administracions relatives a la gestió, control i
l’auditoria, i de seguiment i avaluació, d’acord amb l’article 117.1 del Reglament (UE) 1306/2013.
A aquests efectes, assisteixen a les persones beneficiàries els drets establerts al Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones
físiques respecte del tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
D’altra banda, les persones beneficiàries han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i
implementant les mesures de seguretat previstes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del
tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Aquestes dades de
caràcter personal seran incorporades en un fitxer titularitat del Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural (DACC). La finalitat d’aquest fitxer és gestionar i tramitar la subvenció
sol·licitada. El DACC és responsable del tractament i la gestió de les dades.

10. Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits
a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(http://seu.gencat.cat) i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans
electrònics establerts.
11. Els beneficiaris dels ajuts adquireixen els compromisos i obligacions especificats a l’annex 2
d’aquesta resolució.
12. El pagament de l’ajut resta condicionat al compliment dels requisits generals especificats a l’annex
3 d’aquesta resolució.
Termini de presentació de recurs
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant
del Secretari/a d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb
l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Telèfon: 93 304 67 00
Fax: 93 304 67 07
http://www.gencat.net/darp

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General d'Empreses
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia
Notificació
Notifico aquesta resolució als efectes de l’article 56 de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Signat digitalment

Joan Godia
per Joan Godia
Tresanchez Tresanchez - DNI
DNI 40865013Q 40865013Q (SIG)
Data: 2021.12.10
(SIG)
08:42:28 +01'00'

Joan Gòdia i Tresànchez
Director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia
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Annex 1: Relació de sol·licituds informades favorablement. Puntuació superior a 40
Núm. expedient

Beneficiari

NIF

Títol

Total
subvenció

56.11.001.2021.4C

CELLER
COOPERATIU DE
SALELLES SCCL

F08239493

10.000,00

CONSELL
REGULADOR DOP
AVELLANA DE REUS

Q9355295H

Assaig per a l’establiment d’itineraris
tècnics en producció ecològica de
cultius herbacis extensius, assajant
tècniques culturals simplificades
(TCS) per a la regeneració de la
fertilitat del sòl i per a la millora de
resultats agronòmics, econòmics i
ambientals
Innovació en l'Avellana DOP Reus Noves metodologies validades de tast
sensorial de producte

ASSOCIACIÓ
CLÚSTER
FOODSERVICE DE
CATALUNYA

G66225723

VALORAFOOD

ASSOCIACIÓ
FORESTAL DE LA
VALL DE LORD

G06819346

RBS, SL

B08987208

56.11.002.2021.3A

56.11.003.2021.3A

56.11.004.2021.P4

56.11.005.2021.P4
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Concepte

Despesa
subvencionable
per concepte
2.083,33 €

%
subvenció
80%

Subvenció
per
concepte
1.666,66 €

Redacció
del projecte i
conveni de
col·laboració

10.416,67 €

80%

8.333,34 €

9.600,00

Personal

2.000,00 €

80%

1.600,00 €

10.000,00 €

80%

8.000,00 €

9.984,00

Redacció
del projecte i
conveni de
col·laboració
Personal

2.080,00 €

80%

1.664,00 €

10.400,00 €

AQUALORD. Optimització del
consum d'aigua del bosc per a la
recuperació de l'aigua blava.

10.000,00

Redacció
del projecte i
conveni de
col·laboració
Personal

12.500,00 €

Allotjaments alternatius, sense slat i
amb palla, per a porcs d’engreix:
aspectes de benestar,
mediambientals i econòmics

8.640,00

Redacció
del projecte i
conveni de
col·laboració
Personal
Redacció
del projecte i
conveni de
col·laboració

9.000,00 €

Personal

0,00

1.800,00 €

Puntuació

55

52

78

8.320,00 €

80%

0,00

56

10.000,00 €

80%

1.440,00 €
7.200,00 €
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56.11.006.2021.3A

56.11.007.2021.P4

56.11.008.2021.3A

56.11.010.2021.P4

56.11.011.2021.2A

56.11.012.2021.3A

GREMI DE
FLEQUERS
ARTESANS DE LES
COMARQUES
GIRONINES

G17040213

BELLOCH FORESTAL
S.L.

B63879621

ASSOCIACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT
RURAL DE LA ZONA
NORD ORIENTAL DE
CATALUNYA

G55009914

CASA PAQUÍ, SCP

J25403932

AGRÍCOLA FALSETMARÇÀ I SECCIÓ DE
CRÈDIT, AFALMA,
SCCL

F43011766

AGRUPACIÓ
FORESTAL DEL
MONTNEGRE I
CORREDOR SL

B67088526
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Producció de cereals per a
l'elaboració de pans singulars per
complementar l'oferta de les fleques
artesanes

9.984,00

Personal

2.080,00 €
10.400,00 €

Estudi del paper de les plantes servei
en el control de plagues realitzat pels
depredadors naturals

6.732,84

Redacció
del projecte i
conveni de
col·laboració
Personal

7.013,37 €

Exploració, identificació i articulació
dels elements clau per la innovació en
l’estratègia per al relleu agrari a la
Garrotxa

9.989,76

Redacció
del projecte i
conveni de
col·laboració
Personal

10.406,00 €

Crema de rostolls per al control de
males herbes en cultius de cereal de
secà.

10.000,00

Redacció
del projecte i
conveni de
col·laboració
Personal

10.416,67 €

L’Espai Test Agrari com a eina de
relleu generacional en cooperatives
agràries

9.600,00

Redacció
del projecte i
conveni de
col·laboració
Personal

10.000,00 €

Potencialitat de l'ús de productes no
fustaners locals provinents dels
boscos per a l'elaboració d'extractes
vegetals, tanins i resines naturals de
proximitat: producció i
comercialització

9.998,40

Redacció
del projecte i
conveni de
col·laboració
Personal

Redacció
del projecte i
conveni de
col·laboració

1.402,67 €

2.081,20 €

2.083,33 €

2.000,00 €

2.083,00 €

10.415,00 €

80%

1.664,00 €

52

8.320,00 €

80%

1.122,14 €

58

5.610,70 €

80%

1.664,96 €

81

8.324,80 €

80%

1.666,66 €

81

8.333,34 €

80%

1.600,00 €

76

8.000,00 €

80%

1.666,40 €

8.332,00 €
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56.11.013.2021.3A

56.11.015.2021.3A

ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS DEL
MONTNEGRE I DEL
CORREDOR

CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL EL PLA

G60194511

G25326901

Determinació d’un nou procediment
en els aprofitaments forestals basat
en el moment de tallada per a
l’increment de la qualitat de la fusta

Planta de Processament de Llet
Socialment Responsable

9.998,40

Personal

10.000,00

Redacció
del projecte i
conveni de
col·laboració
Personal

Redacció
del projecte i
conveni de
col·laboració
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2.083,00 €

80%

10.415,00 €
0,00

12.500,00 €

1.666,40 €

61

8.332,00 €
80%

0,00

10.000,00 €
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Annex 2: Compromisos i obligacions
1.

Informar al públic de l’ajut obtingut pel FEADER presentant en el lloc web de la persona beneficiària
per a ús professional, si existeix, una breu descripció de l’operació quan es pugui establir un vincle
entre l’objecte del lloc web i l’ajut prestat a l’operació, en proporció al nivell d’ajut, amb els seus
objectius i resultats, i destacant l’ajut financer de la Unió Europea.

2.

Proporcionar a la Secretaria d’Agenda Rural, als avaluadors designats o a altres organismes
designats per aquesta Direcció General, tota la informació necessària per poder realitzar el
seguiment i l’avaluació del programa, en particular en relació amb el compliment de determinats
objectius i prioritats.

3.

Portar un sistema de comptabilitat separat, o bé un codi comptable adequat per a totes les
transaccions relatives a l’operació finançada amb càrrec al FEADER. En el cas de les persones
físiques subjectes al règim d’estimació objectiva que tributen amb el sistema de mòduls, l’obligació
fiscal consisteix a conservar les factures emeses i les rebudes i els justificants dels mòduls aplicats,
i, si és el cas, el llibre registre de béns d’inversió, però no estan obligades a portar comptabilitat.
Pel que fa a les obligacions comptables, en activitats el rendiment net de les quals es calcula
segons el volum d’operacions (agrícoles, forestals i de transformació de productes naturals),
s’haurà de dur un llibre registre de ventes o ingressos.

4.

Conservar tota la documentació original dels documents aportats al DACC per a la justificació de
la subvenció fins a 5 anys posteriors a la data de pagament final de l’ajut i facilitar-los a les
autoritats nacionals, de la UE i en general als òrgans de control, quan aquests la reclamin.

5.

Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar pel DACC, així com altres comprovacions
i controls financers que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com
comunitaris, i aportar tota la documentació que els sigui requerida.

6.

Comunicar al DACC la sol·licitud/concessió d’altres subvencions per a la mateixa finalitat
procedents de qualsevol administració pública o ens públic o privat, nacional o internacional.

7.

Comunicar al DACC possibles modificacions respecte a la resolució aprovada abans de la seva
realització, per tal que s’estudiïn i, si s’escau, s’aprovin per resolució.

8.

No hi ha entre el beneficiari de l'ajut i el proveïdor que fa la prestació d'un treball/d'un servei/d'un
subministrament d'un bé concret, una relació de parentiu fins al primer grau de consanguinitat.

9.

Designar, d’entre els membres del grup, el/la líder del projecte, que serà també la persona
sol·licitant de l’ajut.

10. Difondre els resultats obtinguts a través de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI), en el
marc del grup operatiu.
11. Establir procediments interns que garanteixin la transparència en el seu funcionament i la presa
de decisions i evitin situacions de conflicte d’interessos.
12. Redactar un projecte que contingui la descripció de la innovació proposada, una descripció dels
resultats previstos i una descripció de la contribució a l’objectiu de l’AEI de potenciar la productivitat
i la gestió sostenible dels recursos.
13. Subscriure i presentar un conveni de col·laboració amb la resta de membres del grup operatiu.
14. Fer-se responsables dels seus compromisos d’acord amb el conveni de col·laboració signat.

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Telèfon: 93 304 67 00
Fax: 93 304 67 07
http://www.gencat.net/darp

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General d'Empreses
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia
Annex 3: Requisits generals
1.

Com a màxim el dia 30 de juny de 2022 s’haurà d’haver realitzat, pagat i justificat les actuacions
objecte de l’ajut. En el moment de la justificació s’haurà de presentar la documentació que es
detalla a l’apartat 16 de l’annex 1 de les bases reguladores.

2.

Únicament seran subvencionables les despeses que es detallen a l’apartat 6 de l’annex 1 de les
bases reguladores, efectuades amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut.

3.

La sol·licitud de pagament de l’ajut s’haurà de formalitzar telemàticament des de la pàgina web del
DACC, d’acord amb els models normalitzats facilitats pels serveis corresponents del DACC, i
s’haurà d’acompanyar dels justificants de les despeses realitzades, segons estableix l’apartat 16
de l’annex 1 de les bases reguladores.

4.

Les factures i nòmines, així com els corresponents comprovants de pagament tindran com a data
màxima la data de finalització del termini de justificació. Els justificants han d’indicar amb tota
claredat a quins conceptes es refereixen.

5.

Les factures i els justificants acreditatius del pagament, així com tota la documentació de
l’expedient de justificació, han d’anar a nom del beneficiari perceptor.

6.

L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció quan sigui susceptible de recuperació o
compensació per part del beneficiari.

7.

Els òrgans competents del DACC 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
persones beneficiàries per comprovar que es compleix la destinació dels ajuts, els requisits i
compromisos establerts en les bases reguladores de l’ajut i el compliment de la normativa sobre
els controls que regula els ajuts finançats pel FEADER.

8.

La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis
competents del DACC segons la qual l’activitat i la despesa realitzades estan degudament
justificades, i s’efectuarà dins l’exercici pressupostari, sense perjudici de les excepcionalitats que
es puguin produir.

9.

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 DARP 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. 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 l’establert en 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. La subvenció a pagar es calcularà a partir de la despesa realment executada i pagada, i un cop
deduïts els conceptes no subvencionables. Tot i això, la subvenció final es pot veure reduïda per
alguns dels motius establerts a l’apartat 17 de l’annex 1 de les bases reguladores:
En els supòsits en què la diferència entre l’import de la subvenció que es correspon amb la inversió
justificada presentada per la persona beneficiària en la sol·licitud de pagament i l’import de la
subvenció que es correspon amb la inversió justificada després dels controls d’admissibilitat superi
el 10%, s’aplicarà una penalització a la subvenció que es correspon amb la inversió justificada
després dels controls d’admissibilitat igual a la diferència entre els dos imports de subvenció
esmentats. En el cas que l’import de la sol·licitud de pagament sigui superior a l’import que figura
en la resolució de concessió, l’import sol·licitat s’ajustarà a l’import de la resolució. Aquesta
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reducció es practicarà quan la diferència sigui detectada tant en els controls administratius com en
els controls sobre el terreny i no anirà més enllà de la retirada total de l’ajut. No obstant això, no
s’aplicarà cap reducció si la persona beneficiària pot demostrar a satisfacció de l’autoritat
competent que no és responsable de la inclusió de l’import no subvencionable, o quan l’autoritat
competent adquireixi d’altra manera la convicció de què el beneficiari no n’és el responsable.
D’acord amb els articles 35.1, 35.2 i 35.6 del Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014 de la
Comissió, d’11 de març de 2014, s’aplicarà el següent sistema de penalitzacions:
- L’ajut sol·licitat es denegarà o retirarà totalment si no es compleixen els criteris/requisits
d’admissibilitat establerts per a la persona beneficiària i l’objecte de l’ajut i, per tant, tenen caràcter
excloent.
- L’ajut sol·licitat es denegarà o retirarà totalment o parcialment si no es compleixen els
compromisos o altres obligacions, recollides a l’apartat 11 de l’annex 1 de les bases reguladores.
En funció del tipus de compromís/obligació en el qual es detecti l’incompliment/s, la penalització
de l’ajut serà del 100% per a compromisos/obligacions de tipus bàsic.
- Quan es determini que el beneficiari ha facilitat proves falses a fi de rebre l’ajuda o que no ha
facilitat per negligència la informació necessària, se li denegarà aquella o se li retirarà íntegrament.
A més, el beneficiari quedarà exclòs de la mateixa mesura o tipus d’operació durant l’any natural
en què s’hagi observat la irregularitat i durant l’any natural següent.
12. La subvenció concedida es pot revocar totalment o parcialment amb l’obligació per part de la
persona beneficiària de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els
supòsits previstos al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya o en el cas de
l’incompliment dels requisits establerts en les bases reguladores de l’ajut, segons s’estableix a
l’apartat 18 de l’annex 1 de l’Ordre de bases reguladores.
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