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Disposicions

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
MAH/3398/2009, de 26 de novembre, per la qual s’aprova i es fa pública la convo-
catòria de subvencions destinades a impulsar el consum de matèries recuperades 
i subproductes (2010-2013).

El Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, té entre els seus objectius promoure la valorització dels 
residus i, amb aquesta finalitat, les administracions públiques han de procurar 
establir en les seves actuacions els instruments més adequats per afavorir l’ús de 
subproductes recuperats.

Mitjançant aquesta convocatòria es pretén potenciar la capacitat d’absorció de 
matèries recuperades i subproductes amb instal·lacions, equips o modificacions 
de processos industrials, i garantir-ne l’adequació als criteris i estàndards ambi-
entals.

Atès el que disposen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions;

Atès el que disposa el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvo-
lupament dels mitjans electrònics en l’Administració de la Generalitat, una de les 
finalitats essencials de la qual és ordenar i impulsar l’administració electrònica, 
amb la finalitat de millorar-ne l’eficàcia interna i les relacions amb els ciutadans i 
les ciutadanes;

Atès el que disposen l’article 93.c) de la Llei de finances públiques esmentada, 
que preveu els òrgans competents per atorgar subvencions, i l’article 64.2.a) del 
Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, que atribueix a la directora de l’Agència de Residus de Catalunya la 
facultat d’executar els acords del Consell de Direcció;

Atès el Reglament (CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, 
pel qual es declaren determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat 
comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció 
per categories), publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea de 9 d’agost de 
2008, L214/3;

Atès l’Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya adoptat 
el 26 d’octubre de 2009;

Vist el que disposen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procedi-
ment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i els informes 
jurídic i tècnic previs, i tenint en compte el certificat de disponibilitat pressupostària 
emès per l’Àrea Econòmica de l’Agència de Residus de Catalunya,

RESOLC:

—1 Fer pública la convocatòria d’ajudes per als anys 2010-2013, ambdós inclosos, 
destinada a les petites i mitjanes empreses, per impulsar el consum de matèries 
recuperades i de subproductes. Aquesta convocatòria es regeix per les bases que 
es publiquen en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—2 El termini per a la presentació de les sol·licituds, per a cadascun dels anys 
d’aplicació de la convocatòria, és de dos mesos, a comptar de la publicació de la 
resolució corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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—3 L’import total de 474.144,00 (quatre-cents setanta-quatre mil cent quaranta-
quatre) euros, que s’assigna a la convocatòria per a l’any 2010, s’aplicarà a la partida 
pressupostària 770.00.01.

Aquest import pot ser redistribuït per l’Agència de Residus de Catalunya depenent 
de les sol·licituds presentades quan s’utilitzi el procediment de concessió previst en 
el paràgraf primer de la base 5.

L’assignació de la convocatòria per a l’any 2010 pot ser objecte d’ampliació d’acord 
amb la normativa d’aplicació segons disponibilitat pressupostària.

El pressupost i la partida dels anys 2011, 2012 i 2013 s’establiran mitjançant 
resolució que es publicarà en el DOGC.

L’Agència de Residus de Catalunya pot aplicar els fons no emprats en aquesta 
convocatòria a altres convocatòries que es promoguin l’any 2010.

—4 Aprovar i fer pública l’assignació pressupostària per a la convocatòria de 
subvencions per impulsar el consum de matèries recuperades i de subproductes 
per a l’any 2010.

—5 La formalització de les sol·licituds s’ha de fer d’acord amb el que preveu la 
base número 7.

—6 Les sol·licituds s’han de tramitar, resoldre i notificar d’acord amb el que 
preveu la base número 14.

—7 Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—8 Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria queden subjectes al Reglament 
(CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren 
determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels 
articles 87 i 88 de Tractat (Reglament general d’exempció per categories), publicat 
en el Diari Oficial de la Unió Europea de 9 d’agost de 2008, L214/3.

—9 Si s’escau, l’Agència de Residus de Catalunya modificarà les bases apro-
vades mitjançant aquesta Resolució d’acord amb el que estableixin les directrius 
comunitàries.

Barcelona, 26 de novembre de 2009

GENOVEVA CATALÀ I BOSCH

Directora

ANNEX 1

Bases

—1 Beneficiaris
1.1 Poden concórrer a aquesta convocatòria les petites i mitjanes empreses que 

compleixin els requisits per tenir aquesta consideració d’acord amb la definició 
inclosa en l’annex I del Reglament 800/2008, de 6 d’agost de 2008 (DOUE L 214, 
de 9.8.2008), que es reprodueix en l’annex 3 d’aquestes bases, i que presentin un 
projecte d’acord amb el que estableix la base 3 de la convocatòria present amb la 
finalitat de promoure el consum de matèries recuperades i/o subproductes.

1.2 Els beneficiaris estan obligats a utilitzar material recuperat i/o subproductes 
segons les condicions establertes en el projecte presentat durant, com a mínim, el 
temps que en sigui viable la reutilització per disponibilitat del material, continuïtat 
del procés productor receptor i idoneïtat de les instal·lacions, i hauran de justificar 
convenientment la no-viabilitat esdevinguda. En el supòsit que l’objecte de la sol-
licitud consisteixi en estudis, d’acord amb l’objecte de la convocatòria, els sol·licitants 
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hauran d’adjuntar un compromís a fi d’executar el resultat de l’estudi, en cas que 
sigui favorable, en un període no superior a dos anys.

1.3 Els beneficiaris de les subvencions que disposin d’establiments oberts al 
públic han de complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de 
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En el supòsit que no disposin 
d’establiments oberts al públic, han de complir els requisits que estableix l’article 
36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

L’incompliment d’aquests requisits és causa de revocació de la subvenció.
1.4 No poden ser beneficiàries les empreses que entrin dins de la categoria 

d’empresa en crisi, d’acord amb la definició de l’annex 2.
1.5 Tampoc no poden ser beneficiàries les empreses que estiguin subjectes a 

una ordre de recuperació pendent després d’una decisió de la Comissió que hagi 
declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

—2 Àmbit temporal
Aquesta Resolució de convocatòria està oberta a la recepció de sol·licituds durant 

els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

—3 Objecte
3.1 D’acord amb els articles 18 i 26 del Reglament (CE) núm. 800/2008, de 

la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories 
d’ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 de Tractat 
(Reglament general d’exempció per categories), les actuacions que poden ser objecte 
de la convocatòria present són les següents:

a) La inversió en equips o instal·lacions que comportin un canvi total o parcial 
del procés que permeti el consum de material recuperat i/o subproductes.

b) La inversió en modificacions o instal·lacions complementàries que permetin 
el consum de material recuperat i/o subproductes sense que comportin una variació 
del procés industrial. A l’efecte d’aquest apartat, s’entenen incloses les inversions 
que permetin la preparació del material recuperat.

c) En cas d’empreses de nova construcció que utilitzin matèries recuperades o 
subproductes, només és objecte de subvenció la part de la inversió corresponent 
a les instal·lacions específicament destinades a possibilitar la utilització d’aquests 
materials en el procés productiu.

d) Les despeses derivades de la realització de serveis puntuals externs de con-
sultoria i assistència:

1. Estudis de disseny i redisseny de producte per analitzar la viabilitat d’intro-
duir materials recuperats i/o subproductes en la fabricació de productes nous o 
productes ja existents.

2. Caracterització de les matèries recuperades i/o dels subproductes.
3. Estudis i proves de viabilitat de les matèries que es proposa utilitzar i viabilitat 

dels productes.
4. Treballs i proves per obtenir certificats o homologacions del producte o la 

matèria.
L’acceptació d’aquestes despeses està condicionada a l’execució efectiva del 

projecte objecte d’estudi i al consum efectiu de material reciclat.
Estan exclosos d’aquest concepte els serveis consistents en activitats permanents 

o periòdiques així com els relacionats amb les despeses d’explotació normals de les 
empreses, com els serveis rutinaris d’assessoria fiscal, els serveis jurídics periòdics 
o els de publicitat.

3.2 No són objecte de subvenció:
Les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda, ja que no te-

nen un efecte incentivador, ni propicien un canvi de comportament ambiental del 
beneficiari.

Les actuacions per adaptar-se a normes comunitàries obligatòries que ja esti-
guin en vigor o per adaptar-se a normes comunitàries ja aprovades que encara no 
estiguin en vigor.
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Les actuacions a favor d’activitats en els sectors de la pesca i l’aqüicultura, i 
d’activitats de producció primària de productes agrícoles, d’acord amb l’article 1.3 
del Reglament (CE) núm. 800/2008.

Les ajudes que superin els llindars de notificació que preveu l’article 6.1.b) i e) 
del Reglament (CE) núm. 800/2008.

Les sol·licituds d’ajuda a la inversió en matèria de gestió de residus d’altres 
empreses.

—4 Requisits mínims dels beneficiaris
a) El sol·licitant ha de complir els requisits per ser considerat pime d’acord amb la 

definició que inclou l’annex I del Reglament 800/2008, de 6 d’agost de 2008 (DOUE 
L 214, de 9.8.2008), que es reprodueix en l’annex 3 d’aquestes bases.

b) Ha d’estar inscrit, si s’escau, en el Registre de productors de residus industrials 
de l’Agència de Residus de Catalunya.

c) Ha d’estar al dia, si s’escau, en l’obligació de presentar la declaració anual de 
residus industrials.

—5 Procediment de concessió
5.1 La concessió de les subvencions segueix el règim de concurrència compe-

titiva, és a dir, es durà a terme comparant les sol·licituds presentades, a fi d’establir 
una prelació entre les sol·licituds, d’acord amb els criteris de valoració que estableix 
la base 6 d’aquesta convocatòria, i adjudicar, amb el límit de la disponibilitat pres-
supostària, les que hagin obtingut més valoració aplicant els criteris esmentats.

5.2 Excepcionalment, en cas que el crèdit consignat en la convocatòria sigui 
suficient, i atenent el nombre de sol·licituds un cop finalitzat el termini de presenta-
ció, l’òrgan competent procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció 
de l’import global màxim destinat a les subvencions.

—6 Criteris de valoració
En la valoració de les sol·licituds presentades es tenen en compte:
6.1 Els projectes dirigits al consum de matèries recuperades i/o subproductes 

que, segons la normativa vigent, provinguin o siguin qualificats de perillosos.
6.2 Els projectes dirigits al consum de matèries recuperades i/o subproductes 

que, segons la normativa vigent, provinguin o siguin qualificats de no perillosos.
Per a cadascun dels criteris anteriors, s’han de tenir en compte els criteris de 

prioritat següents, d’acord amb l’ordre de prelació que s’indica a continuació:
a) Els projectes que per unitat monetària d’inversió consumeixin més quantitat 

de matèries recuperades i/o subproductes.
b) Els projectes que tinguin com a finalitat la posada en el mercat d’un producte 

acabat destinat al consumidor final.
c) Els projectes presentats per empreses que acreditin haver implantat un sistema 

de gestió ambiental d’acord amb la Norma ISO 14001 i/o el Reglament EMAS.
d) La utilització de les millors tecnologies disponibles al mercat.

—7 Sol·licitud, documentació que cal presentar i forma de presentació
Les sol·licituds es poden formalitzar en suport paper o en suport electrònic segons 

el model normalitzat.
El formulari de sol·licitud es facilita a l’Agència de Residus de Catalunya. Per 

tant, estarà disponible a la web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.
arc.cat). S’ha de presentar l’original.

7.1 El formulari de sol·licitud adreçat a la directora de l’Agència de Residus de 
Catalunya, degudament emplenat en la totalitat, i que inclou:

a) Instància adreçada a la directora de l’Agència de Residus de Catalunya, de-
gudament signada.

b) Declaració responsable del sol·licitant degudament signada, en què es mani-
festin els punts següents:

b.1 Que no es troba en cap de les circumstàncies d’incompatibilitat que preveu 
l’article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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b.2 Si s’escau, en tractar-se d’una entitat amb un nombre de 50 treballadors o 
més, que ocupa, almenys, un 2% de treballadors amb discapacitat sobre el total de 
treballadors de l’empresa, d’acord amb el que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, 
de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, o bé que compleix el que estableix 
el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu 
amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb dis-
capacitat. En cas contrari, és necessari presentar una declaració conforme amb el 
nombre de treballadors és inferior a 50 o no es tenen treballadors.

b.3 Si s’escau, que està al corrent de la presentació de la declaració anual de 
residus industrials.

b.4 Que adquireix el compromís de finançar la part del pressupost que no cobreixi 
la subvenció sol·licitada.

b.5 Si s’escau, que disposa d’establiments oberts al públic i que compleix els 
requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística.

b.6 Si s’escau, que no disposa d’establiments oberts al públic i que compleix 
els requisits que estableix l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística.

b.7 Que no entra dins de la categoria d’empresa en crisi de conformitat amb la 
definició que preveu l’annex 2 d’aquesta convocatòria, ni es troba subjecta a una 
ordre de recuperació pendent després d’una decisió de la Comissió que hagi declarat 
una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

b.8 Que el projecte pel qual se sol·licita l’ajuda no ha estat subvencionat mit-
jançant convocatòries anteriors de matèries recuperades i subproductes. En cas 
contrari, cal indicar les convocatòries en què s’han atorgat subvencions a favor del 
projecte present.

b.9 Que les dades que conté la sol·licitud i la documentació que s’adjunta són 
certes i el contingut de la documentació aportada concorda amb els originals.

7.2 La instància ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a) Còpia compulsada del NIF; de l’escriptura de constitució degudament inscrita 

i dels estatuts; del document acreditatiu dels poders com a representant legal de la 
persona que signa la sol·licitud i del seu DNI.

b) La quantia de la subvenció que se sol·licita, d’acord amb els criteris que esta-
bleixen les bases d’aquesta convocatòria.

c) El document tècnic que defineixi i valori les actuacions objecte de la sol·licitud. 
Els projectes o actuacions presentats han d’estar clarament definits, tant des del punt 
de vista tècnic com econòmic, i han de ser perfectament quantificables, avaluables 
i controlables en la fase de seguiment.

d) Autorització o llicència ambiental per exercir l’activitat. En cas que el sol-
licitant es trobi en procés d’obtenir-la, haurà d’adjuntar la corresponent sol·licitud 
d’entrada en l’administració ambiental per obtenir l’autorització.

e) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajudes públiques i/o privades 
sol·licitades per al mateix projecte o actuació, indicant la quantia sol·licitada, el 
percentatge que suposa del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud 
o de concessió, i a càrrec de quina entitat pública o privada s’han sol·licitat. En cas 
que no s’hagin sol·licitat altres ajudes o subvencions, cal declarar aquest fet.

En cas d’haver sol·licitat el certificat de convalidació d’inversions destinades a 
la protecció del medi ambient que preveu el Reial decret 1777/2004, de 31 de juliol, 
s’ha d’aportar còpia de la sol·licitud.

f) En cas que l’objecte de la sol·licitud siguin inversions en instal·lacions per al 
consum de subproductes, declaració del número de la resolució d’aprovació de la 
gestió com a subproducte per part de l’Agència de Residus de Catalunya.

g) Declaració conforme l’empresa és una petita o mitjana empresa d’acord amb 
el que estipula l’annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost de 2008, 
sobre la definició de pime (DOUE L 214, DE 9.8.2008), que es reprodueix en l’annex 
3 d’aquestes bases.
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7.3 D’acord amb l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, no 
és necessari presentar els documents indicats si el sol·licitant ja els ha presentat an-
teriorment a l’Agència de Residus de Catalunya, sempre que no hagin transcorregut 
més de cinc anys des de la presentació i que no hagin experimentat cap modifica-
ció. En aquest cas, el sol·licitant ha de presentar una declaració conforme no hi ha 
hagut modificacions, indicant la data i l’òrgan o dependència on es van presentar 
els documents i, si es coneix, el procediment a què feien referència.

En cas que, per causes alienes a la seva actuació, l’Agència de Residus de Catalunya 
no pugui aconseguir els documents, haurà de requerir el sol·licitant a fi que els 
aporti en el termini de deu dies.

7.4 De la documentació acreditativa de la personalitat jurídica i de la represen-
tació legal del sol·licitant (escriptures de constitució i/o adaptació, escriptures de 
nomenament de càrrecs o apoderaments, NIF del sol·licitant i del seu representant 
legal, etc.) cal presentar-ne l’original o una còpia degudament compulsada en cas 
que s’opti per la presentació de la sol·licitud en paper. L’Agència de Residus de 
Catalunya pot efectuar la compulsa d’aquesta documentació quan el sol·licitant 
presenti, alhora, els originals i les còpies corresponents.

En cas que la presentació de la sol·licitud es formalitzi per via electrònica, cal 
acompanyar-la de la documentació ressenyada anteriorment en un arxiu en format 
electrònic. En qualsevol cas, l’Agència de Residus de Catalunya es reserva la fa-
cultat de requerir, en qualsevol moment, els originals de la documentació aportada 
mitjançant arxius en format electrònic a fi d’autentificar-los.

Es preveu, de manera transitòria, aquesta forma de compulsa i autenticació de 
documents, fins que l’Agència de Residus de Catalunya tingui habilitats els mitjans 
necessaris per incorporar als seus procediments la compulsa electrònica.

7.5 Les sol·licituds de subvencions efectuades en suport paper s’han de forma-
litzar segons el model normalitzat, s’han d’adreçar a la directora de l’Agència de 
Residus de Catalunya i s’han de presentar a la seu social de l’Agència de Residus 
de Catalunya (c. Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona), o als serveis territorials del 
Departament de Medi ambient i Habitatge a Barcelona (travessera de Gràcia, 56, 
08006 Barcelona); a Girona (c. Ultònia, 10-12, 17002 Girona); a Lleida (c. Clot de 
les Monges, 6-8, 25007 Lleida); a Tarragona (c. Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 
43005 Tarragona), i a les Terres de l’Ebre (c. Burgos, 17, 43870 Amposta), o en 
qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, 
de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.6 Les sol·licituds efectuades en suport electrònic s’han de tramitar a través 
del lloc web http://www.arc.cat.

El registre electrònic de l’Agència de Residus de Catalunya és l’únic registre 
habilitat per rebre les sol·licituds electrònicament.

La sol·licitud efectuada per mitjans electrònics es considerarà presentada davant 
l’Agència de Residus de Catalunya quan es registri en el registre electrònic de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya i hi quedi constància de les dades següents: número 
de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, 
identificació de la persona sol·licitant i òrgan a qui es dirigeix la sol·licitud.

7.7 La presentació i signatura de la sol·licitud comporta l’acceptació i submissió 
plena d’aquestes bases, així com l’autorització a l’Agència de Residus de Catalunya 
perquè pugui obtenir directament els certificats d’acreditació del compliment de 
les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat per via electrònica i, 
si s’escau, els certificats de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb 
l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

7.8 Perquè les notificacions es puguin practicar utilitzant mitjans electrònics, 
és necessari que el sol·licitant hagi assenyalat aquests mitjans com a preferents o 
n’hagi consentit la utilització.
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—8 Import de les subvencions
8.1 D’acord amb els articles 18 i 26 del Reglament (CE) núm. 800/2008, de la 

Comissió, de 6 d’agost de 2008, l’import de les subvencions es determina depenent 
de la despesa efectiva que s’hagi d’efectuar, sense que pugui ser superior als per-
centatges que s’exposen a continuació:

a) Per a les actuacions emmarcades en la base 3.1.a), b) i c) d’aquesta convocatò-
ria, el 35% dels costos subvencionables. La intensitat de l’ajuda es pot incrementar 
addicionalment en un 20% en cas de petites empreses i en un 10% en cas de mitjanes 
empreses, amb un límit màxim de cent mil (100.000,00) euros.

b) Per a les actuacions emmarcades en la base 3.1.d) d’aquesta convocatòria, el 
50% del cost dels serveis, amb un límit màxim de cent mil (100.000,00) euros.

Pel que fa a les ajudes sol·licitades, quan el consum de matèries recuperades i 
subproductes sigui per a la superació substancial de normes comunitàries, caldrà 
esmentar en la sol·licitud de subvenció quina és la norma que es vol superar, i en 
quin grau. En aquesta categoria no es podran concedir ajudes en cas que la superació 
consisteixi en una adequació de l’empresa a normes comunitàries i aprovades que 
encara no estiguin en vigor.

8.2 La quantia de les subvencions atorgades, sigui de manera aïllada o en 
concurrència amb altres subvencions per la mateixa actuació, no pot sobrepassar 
en cap cas els límits màxims que preveu l’article 7, del Reglament (CE) núm. 
800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades 
categories d’ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 
88 del Tractat.

8.3 Així mateix, l’import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser 
d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat que 
ha de desenvolupar el beneficiari, d’acord amb l’article 94.1 del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya.

—9 Despeses i inversions
Subvencionables:
Per a actuacions emmarcades en la base 3.a), b) i c) d’aquesta convocatòria i d’acord 

amb les condicions que estableix l’article 18 del Reglament (CE) núm. 800/2008, de 
la Comissió, de 6 d’agost de 2008, d’ajudes a la inversió perquè les empreses puguin 
superar les normes comunitàries o augmentar el nivell de protecció del medi ambi-
ent en absència de normes comunitàries, els costos subvencionables són els costos 
d’inversió suplementaris necessaris per aconseguir un nivell de protecció del medi 
ambient superior al que exigeixen les normes comunitàries, sense tenir en compte els 
beneficis i costos d’explotació. La inversió ha d’adoptar la forma d’inversió en actius 
materials o en actius immaterials d’acord amb la definició que estableix l’annex 2.

La determinació dels costos subvencionables ha de complir la normativa que 
estableix l’article 12 del Reglament (CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 
d’agost de 2008.

La determinació dels costos subvencionables ha de complir la normativa que 
estableixen els apartats 5, 6, 7 i 8 de l’article 18 del Reglament 800/2008.

Per a actuacions emmarcades en la base 3.d) d’aquesta convocatòria i d’acord 
amb l’article 26 del Reglament (CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 
2008, els costos subvencionables són els costos de serveis de consultoria prestats 
per consultors externs. Aquests serveis no han de consistir en activitats permanents 
o periòdiques ni han d’estar relacionats amb les despeses d’explotació normals de 
l’empresa.

No subvencionables:
No es consideren subvencionables els conceptes següents:
a) L’IVA satisfet per l’adquisició de béns o serveis facturats i, en general, qual-

sevol impost i/o taxa pagat pel beneficiari.
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b) Les despeses financeres conseqüència de la inversió.
c) Les inversions en equips de segona mà.
d) Les despeses que no estiguin definides o que no tinguin com a finalitat l’ob-

jecte de la subvenció.
e) Les despeses de personal propi.
f) Les despeses d’adquisició de terrenys i de construcció de naus industrials 

quan no siguin estrictament necessàries per complir els objectius ambientals del 
projecte.

g) El transport i cost dels materials en les proves pilot i altres aspectes considerats 
en l’article 3.d).

—10 Inversions finançades mitjançant contracte d’arrendament financer
Les subvencions per a inversions que hagin estat finançades mitjançant contracte 

d’arrendament financer de béns mobles poden ser justificades i percebudes sempre 
que el perceptor d’aquestes subvencions constitueixi una fiança per l’import total o 
parcial de la subvenció corresponent a la inversió totalment o parcialment finançada 
mitjançant lísing, i que la mantingui vigent de manera indefinida fins que es provi 
el pagament de les quotes i l’exercici del dret d’opció, així com la corresponent 
transferència al beneficiari del domini sobre l’objecte de l’arrendament financer, a 
fi de garantir la titularitat i destinació.

No obstant això, si el beneficiari no exerceix el dret de compra dins del termini 
que estableix el contracte, l’Agència de Residus de Catalunya podrà revocar la 
subvenció. La fiança s’ha de dipositar, en metàl·lic o mitjançant aval atorgat per 
una entitat legalment habilitada, a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat 
de Catalunya, i s’ha de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya l’original del 
resguard del dipòsit efectuat.

—11 Termini de presentació de les sol·licituds
Aquesta resolució de convocatòria està oberta a la recepció de sol·licituds durant 

els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
Per a cadascun dels anys d’aplicació d’aquesta convocatòria, les sol·licituds s’han 

de presentar en el termini que s’indica en el punt 2 d’aquesta resolució perquè siguin 
admeses a tràmit, i es poden formalitzar en suport paper o en suport electrònic.

—12 Informació i documentació complementària
En qualsevol moment es pot sol·licitar al beneficiari la informació i la documentació 

que es consideri necessària per a l’atorgament de la subvenció i per al seguiment 
posterior de les actuacions objecte d’aquesta Resolució.

—13 Supervisió
13.1 L’òrgan competent per a la tramitació és l’encarregat de comprovar la rea-

lització de l’activitat subvencionada, d’acord amb la finalitat i els requisits previstos 
en la convocatòria, en les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució, i en 
la resta de normativa aplicable.

13.2 L’Agència de Residus de Catalunya té la facultat de supervisar, directament 
o indirectament, les instal·lacions o les actuacions objecte de la subvenció, amb la 
finalitat de comprovar-ne l’adequació, tant a la documentació presentada com a les 
condicions que estableix la resolució d’atorgament.

13.3 El beneficiari de la subvenció està obligat a facilitar les comprovacions 
que garanteixin el desenvolupament correcte del projecte o de l’actuació subven-
cionada.

13.4 L’Agència de Residus de Catalunya es reserva el dret de continuar les 
accions de seguiment un cop finalitzada l’actuació objecte de la subvenció.

13.5 En qualsevol cas, en relació amb la fiscalització de la despesa, cal atenir-
se al que disposen l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i el títol 
III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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—14 Atorgament de les subvencions
14.1 Les subvencions s’atorguen un cop avaluades les sol·licituds i la documen-

tació presentada, i a la vista de la proposta tècnica corresponent.
14.2 Les subvencions s’atorguen per resolució de la directora de l’Agència de 

Residus de Catalunya, que actua per delegació del Consell de Direcció de l’Agència 
de Residus de Catalunya, depenent de les disponibilitats pressupostàries corres-
ponents a cada exercici. Contra aquesta resolució és aplicable el règim de recursos 
que preveu la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

14.3 La resolució de les sol·licituds presentades s’ha de dictar en el termini mà-
xim de sis mesos, a comptar a partir de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, de conformitat amb l’article 42.2 de la Llei 4/1999, de modificació de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú. En cas contrari, les sol·licituds s’entenen 
desestimades, d’acord amb el règim que estableix l’article 3 de la Llei 23/2002, de 
18 de novembre, d’adequació de procediments administratius en relació amb el 
règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i de primera 
modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

14.4 Les subvencions atorgades es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya quan siguin per un import superior a tres mil (3.000,00) euros, i s’hi 
indicarà la convocatòria i identificació de la subvenció, el programa i el crèdit pres-
supostari al qual s’imputen, l’existència de finançament a càrrec de la Unió Europea 
i, si s’escau, el percentatge de finançament i el nom o la raó social del beneficiari, el 
número d’identificació fiscal, la finalitat o les finalitats de la subvenció, expressant, 
si cal, els diferents programes o projectes subvencionats i la quantitat atorgada.

En qualsevol cas, les subvencions atorgades es publicaran a través del web de 
l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc.cat) i la resolució es notificarà 
a l’ens sol·licitant de manera individual en els termes que estableixen els articles 58 
i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

14.5 L’Agència de Residus de Catalunya, d’ofici o a petició de l’interessat, pot 
modificar la resolució de concessió de la subvenció quan s’hagin alterat les condi-
cions existents en el moment de l’atorgament o en cas d’obtenció concorrent d’altres 
ajudes. L’esmentada modificació es pot autoritzar sempre que no es perjudiquin 
drets de tercers.

En cas que la modificació sigui instada per l’interessat, aquesta s’haurà de pre-
sentar abans que s’esgoti el termini per a la realització de l’activitat.

14.6 Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter ocasional, estan subjectes 
a limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l’assignació de 
finançament per a exercicis successius.

14.7 La resolució de concessió pot incloure una relació ordenada de totes les 
sol·licituds que, malgrat complir els requisits tècnics i administratius fixats en les 
bases de la convocatòria a fi de ser beneficiari de la subvenció, no hagin estat es-
timades perquè depassaven la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria. 
Les renúncies o revocacions de les subvencions concedides permeten efectuar 
atorgaments addicionals seguint l’annex corresponent de la resolució.

—15 Justificació de la subvenció
15.1 El termini màxim per executar i justificar les despeses de la subvenció és de 

24 mesos comptats a partir de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció. 
Es consideren despeses justificables les que es facin des de la data de presentació 
de la sol·licitud.

15.2 A fi de justificar la despesa, els beneficiaris han de presentar davant 
l’Agència de Residus de Catalunya, i un cop atorgada la subvenció:
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a) La instància dirigida a la directora de l’Agència de Residus de Catalunya 
degudament signada.

b) El document de justificació de la subvenció normalitzat (model JUST/MATREC 
2010) degudament emplenat. El model ha d’estar signat per la persona apoderada, 
o director financer. El model el facilita l’Agència de Residus de Catalunya, i també 
estarà disponible en el web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc.
cat).

Cal deixar constància de la data de lliurament de la justificació de la subven-
ció a l’Administració mitjançant el registre d’entrada, d’acord amb l’article 10 de 
l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajudes i de 
subvencions.

En el model presentat han de constar-hi:
b.1 Dades del beneficiari de la subvenció.
b.2 Dades de la/les persona/es de contacte.
b.3 Autorització per rebre notificacions utilitzant mitjans electrònics.
b.4 Import de la subvenció atorgada i import total de la justificació.
b.5 Relació de la documentació justificativa que s’adjunta (original i fotocòpies 

de les factures, original i fotocòpies dels rebuts, informe tècnic i econòmic sobre 
els resultats obtinguts o previsibles del projecte subvencionat, contracte de lísing i 
quadre d’amortització original i fotocòpia per compulsar-la, imprès de sol·licitud 
de dades bancàries degudament formalitzat).

b.6 Certificat que l’import que es justifica s’ha destinat íntegrament a finançar 
l’actuació per a la qual es va concedir i que s’ha efectuat complint totes les obliga-
cions imposades en les bases reguladores de la concessió.

b.7 Certificat que l’import de l’aportació efectuada per l’Agència de Residus 
de Catalunya, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de 
l’actuació, no supera el cost total de l’actuació.

b.8 Certificat que l’import imputat a la justificació no inclou l’IVA ni les despeses 
no subvencionables.

b.9 En cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 
euros en el supòsit de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en el supòsit de 
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, caldrà certificar obligatòriament que s’ha complert l’article 31.3 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que estableix que en 
aquests supòsits el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes a diferents 
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per la prestació 
del servei o el lliurament del bé, tret que per les característiques especials de les 
despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats 
que el subministrin o prestin; sense perjudici que les contractacions necessàries per 
desenvolupar el projecte s’hagin de sotmetre a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, en els termes que aquesta llei estableixi, i als principis 
de publicitat i concurrència. El compliment d’aquesta normativa se certifica amb 
la signatura del compte justificatiu.

b.10 En cas que l’activitat subvencionada hagi estat finançada, a més d’ amb la 
subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, caldrà acreditar obli-
gatòriament en la justificació l’import, la procedència i l’aplicació d’aquests fons a 
les activitats subvencionades, i emplenar l’espai destinat per a aquest concepte en 
el compte justificatiu.

b.11 Una relació numerada de les despeses realitzades justificatives de la subven-
ció atorgada amb identificació del creditor, document, data d’emissió, descripció 
de la factura, data de pagament i import base que es justifica amb cada document. 
Aquesta relació ha d’anar agrupada depenent del concepte del pressupost que s’hagi 
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció.

S’ha d’adjuntar original i fotocòpia de les factures corresponents a la despesa 
realitzada a nom de l’empresa o de l’ens beneficiari, i dels rebuts o justificants del 
pagament efectiu. Els originals i les còpies han d’estar degudament numerats en 
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el marge superior dret de manera correlativa. La documentació s’ha de presentar 
en format A4; si els documents són més petits s’adjunten en fulls d’aquest format, 
sempre numerats.

Un cop l’Agència de Residus de Catalunya n’hagi verificat l’elegibilitat, diligenci-
arà i retornarà els originals i en compulsarà les còpies, que quedaran incorporades 
en l’expedient.

Les factures han de concretar suficientment els conceptes inclosos i les seves 
característiques, a fi de comprovar que s’ajusten als requisits de la convocatòria i 
als conceptes subvencionats.

Les factures presentades per justificar la subvenció han de reunir tots els requi-
sits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, 
etc.), d’acord amb el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament que regula les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament 
de l’impost sobre el valor afegit.

En el supòsit d’exempció de l’IVA, s’ha de fer constar, de manera expressa i 
completa, la disposició legal que declara aquesta exempció. Cal procedir d’igual 
forma en cas que no es practiqui la retenció de l’IRPF.

c) Imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat, disponible 
en el web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc.cat).

d) Informe tècnic i econòmic sobre els resultats obtinguts o previsibles del 
projecte subvencionat.

e) Certificat positiu acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
amb la Generalitat, l’Estat i de les obligacions amb la Seguretat Social.

15.3 En cas que la justificació es presenti per via electrònica, aquesta documen-
tació s’ha de presentar en un arxiu en format electrònic. No obstant això, l’Agència 
de Residus de Catalunya es reserva la facultat de requerir, en qualsevol moment, 
els originals de la documentació aportada en format electrònic a fi d’autenticar-ne 
el contingut.

Les justificacions efectuades en suport electrònic s’han de tramitar a través del 
lloc web http://www.arc.cat.

El registre electrònic de l’Agència de Residus de Catalunya és l’únic registre 
habilitat per rebre les justificacions electrònicament.

La justificació efectuada per via electrònica es considerarà presentada a l’Agència 
de Residus de Catalunya quan s’inscrigui en el registre electrònic de l’Agència de 
Residus de Catalunya i hi quedi constància de les dades següents: número de registre 
d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació 
de la persona que justifica i de l’òrgan a què es dirigeix la justificació.

15.4 Amb caràcter previ al pagament, i en el termini de dos mesos comptats des 
de la justificació efectiva de la subvenció en els termes de l’article 15.2 d’aquesta 
convocatòria, l’Agència de Residus de Catalunya pot comprovar el funcionament 
correcte de la instal·lació o l’activitat subvencionada.

15.5 Amb caràcter previ al pagament de les subvencions o les bestretes, l’ens 
concedent comprovarà el compliment per part dels beneficiaris de les seves obli-
gacions tributàries amb la Generalitat i amb l’Estat i, en cas de no-compliment, 
s’iniciarà el procediment de compensació dels crèdits que hagi de percebre el 
beneficiari fins a satisfer els deutes pendents, tant si són de naturalesa tributària 
com si no ho són.

15.6 A criteri de la directora de l’Agència de Residus de Catalunya, amb la petició 
prèvia de l’interessat, i amb l’informe tècnic corresponent, la subvenció concedida 
pot ser abonada totalment o parcialment amb anterioritat a la finalització del projecte 
o actuació. En cas que es concedeixi una bestreta, el beneficiari haurà de presentar 
l’original del resguard de dipòsit, constituït a la Caixa General de Dipòsits de la 
Generalitat de Catalunya, d’aval bancari d’entitat financera, suficient a criteri de 
l’Administració, per import de la subvenció concedida i anticipada.

15.7 L’aval serà alliberat quan s’acrediti la realització de l’activitat origen de la 
subvenció i la signatura de l’acta de comprovació.
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15.8 Només per circumstàncies excepcionals i per raons justificades es poden 
prorrogar els terminis d’execució i justificació de les actuacions subvencionades, 
d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—16 Difusió i explotació de resultats
L’Agència de Residus de Catalunya es reserva el dret de difondre i presentar com 

a exemple les instal·lacions, els mètodes de treball o els productes resultat de les 
accions subvencionables.

Les empreses subvencionades han d’acordar amb l’Agència de Residus de Ca-
talunya, quan escaigui, la cessió dels drets d’explotació dels resultats i les patents 
resultants.

—17 Situació ambiental dels sol·licitants
En cas que el sol·licitant tingui expedient obert per alguna de les unitats del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge que pugui donar lloc a qualsevol tipus 
de sanció, aquest fet no pressuposarà la denegació de la subvenció, però es diferirà 
qualsevol pagament de la quantitat atorgada fins que l’expedient estigui resolt.

—18 Altres obligacions dels beneficiaris
A més de les obligacions d’executar l’actuació subvencionada d’acord amb el 

projecte presentat i de justificar les despeses corresponents, els beneficiaris de les 
subvencions tenen les obligacions següents:

a) Notificar per escrit a l’Agència de Residus de Catalunya qualsevol canvi en 
els conceptes i imports que s’han de justificar o en el calendari presentat.

Així mateix, els beneficiaris de les subvencions han de comunicar a l’Agència de 
Residus de Catalunya l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar 
tan aviat com es conegui i, en qualsevol cas, amb anterioritat a la justificació de 
l’aplicació donada als fons percebuts. S’ha d’elaborar per escrit, amb còpia de la 
resolució d’atorgament.

b) Fer constar clarament que l’actuació ha estat subvencionada per l’Agència de 
Residus de Catalunya.

c) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació aplicable.

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

e) Reintegrar els fons percebuts més els interessos de demora corresponents en 
els supòsits establerts en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i en 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, amb 
independència de les sancions que, si s’escau, resultin exigibles.

f) D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00 euros, en el supòsit de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en 
el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses 
de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís 
per a la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables al mercat no hi hagi un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o prestin, o tret que la despesa s’hagi realitzat amb 
anterioritat a la sol·licitud; sense perjudici que les contractacions necessàries per 
desenvolupar el projecte s’hagin de sotmetre a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, en els termes que aquesta llei estableixi, i als principis 
de publicitat i concurrència.

g) D’acord amb l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns 
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inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns a la finalitat concreta per a la 
qual es concedeix la subvenció, que no pot ser inferior a cinc anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.

En qualsevol cas, el beneficiari ha de complir la resta d’obligacions que esta-
bleix la legislació vigent, en particular les que preveuen els articles 13 i 14 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 95 del Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

El beneficiari de la subvenció està obligat a facilitar les comprovacions que garan-
teixin la correcta realització i funcionament del projecte o actuació subvencionat.

—19 Revocació i règim sancionador
En cas que es comprovi que s’ha produït alguna de les causes de revocació 

que preveuen els articles 36 i 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, la gerent 
de l’Agència de Residus de Catalunya, per delegació del Consell de Direcció, ha 
d’iniciar la tramitació de l’expedient de revocació, d’acord amb l’article 100 del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

El règim sancionador és el que preveu el 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, i el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions.

—20 Règim jurídic
En tots els aspectes que no estiguin previstos en aquesta convocatòria, s’ha 

d’aplicar:
a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació: 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions, en qualsevol 
cas, les obligacions dels beneficiaris, la justificació, el reintegrament i el règim 
sancionador: els preceptes bàsics de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 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) Pel que fa a la presentació electrònica de les sol·licituds i comunicacions diri-
gides a les administracions públiques i als seus organismes: la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Decret 56/2009, 
de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics en l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

—21 Règim fiscal
Les subvencions atorgades dins del marc d’aquesta convocatòria estan sotmeses 

al règim fiscal vigent en el moment d’atorgar-la.

—22 Dades del beneficiari i de la subvenció concedida
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, 

les dades de caràcter personal que es declaren en les sol·licituds i els documents que 
s’annexen s’inclouran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya, 
que té únicament la finalitat de gestionar les sol·licituds de subvencions, ajudes i 
resolucions associades.

No obstant això, no es requerirà consentiment de l’afectat per a la cessió de 
dades de caràcter personal que, en virtut de l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i els articles 35 i següents del Reglament de 
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la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’hagi d’efectuar a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

ANNEX 2

Deinicions

A l’efecte d’aquesta convocatòria, s’entén per:

Matèries recuperades
Els productes comercials derivats de la valorització de residus.

Subproducte
Els residus que es poden utilitzar directament com a matèries primeres d’altres 

produccions o com a substituts de productes comercials i que són recuperables sense 
necessitat de ser sotmesos a operacions de tractament, d’acord amb la definició de 
subproducte que estableix l’article 3 del Text refós de la Llei reguladora dels residus 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.

Residu
Qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor o posseïdora es desprengui 

o tingui la intenció o l’obligació de desprendre’s.

Actius materials
Inversions en sòl que siguin estrictament necessàries per complir objectius am-

bientals, inversions en edificis, instal·lacions i béns d’equip la finalitat dels quals 
sigui reduir o eliminar la contaminació i altres efectes nocius o adaptar els mètodes 
de producció per protegir el medi ambient.

Actius immaterials
Actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets 

de patents, llicències, saber fer o coneixements tècnics no patentats. Perquè siguin 
considerats costos subvencionables s’han de complir les condicions següents:

a. S’han d’utilitzar exclusivament en l’empresa beneficiària de l’ajuda.
b. S’han de considerar actius amortitzables.
c. S’han d’adquirir a tercers en condicions de mercat sense que l’adquirent estigui 

en posició d’exercir control sobre el venedor o viceversa.

Empresa
Es considera empresa tota entitat, independentment de la seva forma jurídica, 

que exerceixi una activitat econòmica. En particular, es consideren empreses les 
entitats que exerceixin una activitat artesanal o altres activitats a títol individual 
o familiar, les societats de persones i les associacions que exerceixin una activitat 
econòmica de manera regular.

Petita i mitjana empresa
S’adjunta com a annex 3 la definició de pime que preveu el Reglament (CE) 

núm. 800/2008.

Empresa en crisi
Es considera que una empresa té aquesta condició si compleix les condicions 

següents:
a. Si es tracta d’una societat de responsabilitat limitada, que hagi desaparegut 

més de la meitat del capital subscrit i n’hagi perdut més d’una quarta part els últims 
12 mesos, o

b. Si es tracta d’una societat en la qual almenys alguns dels socis tenen una res-
ponsabilitat il·limitada sobre el deute de l’empresa, que hagin desaparegut més de 
la meitat dels fons propis, tal com s’indica en els llibres de la societat, i se n’hagi 
perdut més d’una quarta part els últims 12 mesos, o
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c. Per a totes les formes d’empreses, que reuneixin les condicions establertes en 
el dret nacional per sotmetre’s a un procediment de fallida o insolvència.

Una pime amb menys de tres anys d’antiguitat no es considera, a l’efecte d’aquest 
reglament, empresa en crisi durant aquest període, tret que compleixi el que estableix 
la lletra c del paràgraf anterior.

ANNEX 3

Deinició de pime

Article 1
Empresa

Es considera empresa tota entitat, independentment de la seva forma jurídica, 
que exerceixi una activitat econòmica. En particular, es consideren empreses les 
entitats que exerceixin una activitat artesanal o altres activitats a títol individual o 
familiar, així com les societats de persones i les associacions que exerceixin una 
activitat econòmica de manera regular.

Article 2
Efectius i límits inancers que deineixen les categories d’empreses

1. La categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (pime) està cons-
tituïda per les empreses que ocupen menys de 250 persones i el volum de negocis 
anual de les quals no excedeix els 50 milions d’euros o el balanç general anual de 
les quals no excedeix els 43 milions d’euros.

2. En la categoria de les pime, es defineix una petita empresa com una empresa 
que ocupa menys de 50 persones, amb un volum de negocis anual o un balanç 
general anual que no supera els 10 milions d’euros.

3. En la categoria de les pime, es defineix una microempresa com una empresa 
que ocupa menys de 10 persones, i el volum de negocis anual o el balanç general 
anual no supera els 2 milions d’euros.

Article 3
Tipus d’empreses considerats per al càlcul dels efectius i els imports inancers

1. És una empresa autònoma la que no es pot qualificar ni com a empresa associada 
a l’efecte de l’apartat 2, ni com a empresa vinculada a l’efecte de l’apartat 3.

2. Són empreses associades totes les empreses a les quals no es pot qualificar 
com a empreses vinculades a l’efecte de l’apartat 3 i entre les quals existeix la relació 
següent: una empresa (empresa participant) té, per si sola o conjuntament amb una 
o més empreses vinculades a l’efecte de la definició de l’apartat 3, el 25% o més del 
capital o dels drets de vot d’una altra empresa (empresa participada).

Una empresa pot, no obstant això, rebre la qualificació d’autònoma, sense em-
preses associades, encara que s’arribi al límit màxim del 25%, o se superi, quan hi 
siguin presents les categories d’inversors següents, i a condició que entre aquests, 
individualment o conjuntament, i l’empresa en qüestió no existeixin els vincles 
descrits en l’apartat 3:

a) societats públiques de participació, societats de capital de risc, persones físi-
ques o grups de persones físiques que realitzin una activitat regular d’inversió en 
capital de risc (inversors providencials o àngels inversors) i inverteixin fons propis 
en empreses sense cotització borsària, sempre que la inversió d’aquests àngels 
inversors en la mateixa empresa no superi 1.250.000 euros;

b) universitats o centres d’investigació sense fins lucratius;
c) inversors institucionals, inclosos els fons de desenvolupament regional;
d) autoritats locals autònomes amb un pressupost anual de menys de 10 milions 

d’euros i una població inferior a 5.000 habitants.
3. Són empreses vinculades les empreses entre les quals existeix alguna de les 

relacions següents:
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a) una empresa té la majoria dels drets de vot dels accionistes o socis d’una altra 
empresa;

b) una empresa té dret a nomenar la majoria dels membres de l’òrgan d’adminis-
tració, direcció o control d’una altra empresa, o a revocar-ne el nomenament;

c) una empresa té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut 
d’un contracte celebrat amb ella o una clàusula estatutària de la segona empresa;

d) una empresa, accionista o associada a una altra, controla sola, en virtut d’un 
acord celebrat amb altres accionistes o socis de la segona empresa, la majoria dels 
drets de vot dels seus accionistes o socis.

Hi ha presumpció que no existeix influència dominant, quan els inversors enun-
ciats en l’apartat 2, segon paràgraf, no tenen implicació directa o indirecta en la 
gestió de l’empresa en qüestió, sense perjudici dels drets que els corresponguin en 
la seva qualitat d’accionistes.

Les empreses que mantinguin qualsevol de les relacions que preveu el paràgraf 
primer a través d’una altra o altres empreses, o amb els inversors enumerats en 
l’apartat 2, es consideren també vinculades.

Es consideren també empreses vinculades les que mantenen alguna d’aquestes 
relacions a través d’una persona física o un grup de persones físiques que actuen 
de comú acord, si aquestes empreses exerceixen la seva activitat o part en el mateix 
mercat de referència o en mercats contigus.

Es considera mercat contigu el mercat d’un producte o servei situat en una posició 
immediatament anterior o posterior a la del mercat en qüestió.

4. Exceptuant els casos esmentats en l’apartat 2, paràgraf segon, una empresa no 
pot ser considerada com a pime si el 25% o més del seu capital o dels seus drets de 
vot estan controlats, directament o indirectament, per un o més organismes públics 
o col·lectivitats públiques, conjuntament o individualment.

5. Les empreses poden efectuar una declaració relativa a la seva qualificació 
com a empresa autònoma, associada o vinculada, així com a les dades relatives 
als límits enunciats en l’article 2. Aquesta declaració es pot efectuar encara que el 
capital estigui distribuït de tal forma que no es pugui determinar amb precisió qui 
el posseeix, si l’empresa declara amb presumpció legítima i fiable que el 25% o més 
del seu capital no pertany a una altra empresa o no el posseeix conjuntament amb 
empreses vinculades entre elles. Aquestes declaracions no eximeixen dels controls 
i de les verificacions previstos per les normatives nacionals o comunitàries.

Article 4
Dades que cal tenir en compte per calcular els efectius, els imports inancers i el 
període de referència

1. Les dades seleccionades per calcular el personal i els imports financers són 
les corresponents a l’últim exercici comptable tancat, i es calculen sobre una base 
anual. Es tenen en compte a partir de la data en què es tanquen els comptes. El 
total de volum de negocis es calcula sense l’impost sobre el valor afegit (IVA) ni 
tributs indirectes.

2. Quan una empresa, en la data de tancament dels comptes, constati que s’han 
depassat en un sentit o en un altre, i sobre una base anual, els límits d’efectius o 
financers enunciats en l’article 2, aquesta circumstància només li farà adquirir o 
perdre la qualitat de mitjana o petita empresa, o de microempresa, si aquest depas-
sament es produeix en dos exercicis consecutius.

3. En empreses de nova creació que no han tancat encara els comptes, s’utilitzen 
dades basades en estimacions fiables realitzades durant l’exercici financer.

Article 5
Efectius

Els efectius corresponen al nombre d’unitats de treball anual (UTA), és a dir, al 
nombre de persones que treballen en l’empresa en qüestió o per compte d’aquesta 
empresa a temps complet durant tot l’any que es tracti. El treball de les persones 
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que no hi treballen tot l’any, o hi treballen a temps parcial, independentment de la 
durada del seu treball, o el treball estacional, es compta com a fraccions d’UTA. 
En els efectius es comptabilitzen les categories següents:

a) assalariats;
b) persones que treballen per a l’empresa, que hi tinguin un vincle de subordinació 

i estiguin assimilades a assalariats conformement al dret nacional;
c) propietaris que dirigeixen la seva empresa;
d) socis que exerceixin una activitat regular en l’empresa i gaudeixin d’avantatges 

financers per part de l’empresa. Els aprenents o alumnes de formació professional 
amb contracte d’aprenentatge o formació professional no es comptabilitzen dins 
dels efectius. No es comptabilitza la durada dels permisos de maternitat o dels 
permisos parentals.

Article 6
Determinació de les dades de l’empresa

1. En cas d’empreses autònomes, les dades, incloent-hi els efectius, es determinen 
únicament basant-se en els comptes de l’empresa.

2. Les dades, incloent-hi els efectius, d’una empresa amb empreses associades 
o vinculades, es determinen basant-se en els comptes i altres dades de l’empresa, 
o bé, si n’hi ha, basant-se en els comptes consolidats de l’empresa, o els comptes 
consolidats en què l’empresa estigui inclosa per consolidació.

A les dades establertes en el paràgraf primer s’hi han d’agregar les dades de les 
possibles empreses associades amb l’empresa en qüestió, situades en posició im-
mediatament anterior o posterior a aquesta. L’agregació ha de ser proporcional al 
percentatge de participació en el capital o en els drets de vot (al més elevat d’aquests 
dos percentatges). En cas de participacions creuades, s’aplica el percentatge més 
elevat.

A les dades establertes en els paràgrafs primer i segon s’afegeix el 100% de les dades 
de les empreses que puguin estar directament o indirectament vinculades a l’empresa 
en qüestió i que no hagin estat incloses en els comptes per consolidació.

3. A l’efecte de l’aplicació de l’apartat 2, les dades de les empreses associades 
amb l’empresa en qüestió han de procedir dels comptes, consolidats si n’hi ha, i 
de la resta de dades, a les quals caldrà afegir el 100% de les dades de les empreses 
vinculades a aquestes empreses associades, llevat que les seves dades ja s’hi hagin 
inclòs per consolidació.

A l’efecte de l’aplicació de l’apartat 2, les dades de les empreses vinculades a 
l’empresa en qüestió han de procedir dels seus comptes i de la resta de dades con-
solidades, si n’hi ha. A aquestes cal agregar-hi proporcionalment les dades de les 
empreses que puguin estar associades a aquestes empreses vinculades, situades en 
posició immediatament anterior o posterior a aquestes, tret que ja s’hagin inclòs en 
els comptes consolidats en una proporció almenys equivalent al percentatge definit 
en l’apartat 2, paràgraf segon.

4. Quan en els comptes consolidats no constin els efectius d’una empresa en 
concret, es calcularan incorporant-hi de manera proporcional les dades relatives a 
les empreses amb les quals l’empresa estigui associada, i afegint-hi les relatives a 
les empreses amb les quals estigui vinculada.

(09.321.017)
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	RESOLUCIÓ
	MAH/3400/2009, de 26 de novembre, per la qual s’aproven les bases i es fa pública la convocatòria per a l’any 2010 d’ajuts a les entitats públiques per a la investigació i la recuperació de sòls de la seva propietat afectats per contaminacions.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3392/2009, de 15 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al tinent Máximo Sánchez González, cap de l’Oficina de Documentació i Anàlisi de la Unitat de Policia Judicial de la 7a Zona de la Guàrdia Civil.
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	RESOLUCIÓ
	IRP/3394/2009, de 15 d’abril, de concessió de condició de membre honorari del cos de mossos d’esquadra.
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	EDICTE
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	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de tres contractes d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de set contractes d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de dos contractes d’obres.
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