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Disposicions

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

ORDRE

AAM/323/2011, de 23 de novembre, per la qual es modiica l’Ordre AAM/283/2011, 
de 24 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la 
diversiicació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya, 
mesura 410, en el marc de l’eix 4 Leader, del Programa de desenvolupament rural 
de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l’any 2011.

Mitjançant l’Ordre AAM/283/2011, de 24 d’octubre, s’aproven les bases regula-
dores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa 
Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquen 
els corresponents a l’any 2011 (DOGC núm. 5995, de 31.10.2011).

Mitjançant el Decret 30/2010, de 2 de març, s’aprova el Reglament de desplegament 
de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial. Aquest Decret 30/2010 
és aplicable a algunes de les activitats subvencionades en l’Ordre AAM/283/2011 
que convé especificar o aclarir.

Així mateix, des de la publicació de l’Ordre AAM/283/2011 s’han suscitat algunes 
qüestions que comporten la necessitat de modificar la redacció d’algun apartat de 
les bases reguladores per dotar-la de més claredat.

En conseqüència, d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta 
de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que 
m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
S’afegeix un nou apartat a la base reguladora 4.1 de l’annex 1 de l’Ordre 

AAM/283/2011, de 24 d’octubre, amb la següent redacció:
“l) Que siguin propietàries o usufructuària/àries de les instal·lacions on es volen 

realitzar les obres o, en el cas de no ser-ho, disposar consentiment per escrit de la/les 
persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.”.

Article 2
Es modifica la base reguladora 8.1.u) de l’annex 1 de l’Ordre AAM/283/2011, de 

24 d’octubre, que queda redactada de la manera següent:
“u) Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables, a 

excepció de les que suposin l’autoconsum.”.

Article 3
Es modifica la base reguladora 9.5.p) de l’annex 1 de l’Ordre AAM/283/2011, de 

24 d’octubre, que queda redactada de la manera següent:
“p) En el cas d’ampliació i/o millora d’empreses de transformació i comer-

cialització de productes agraris, que està inscrita al Registre sanitari (RS) del 
Departament de Salut i al Registre d’establiments industrials de Catalunya (REIC) 
del Departament d’Empresa i Ocupació, o al Registre d’indústries agràries i ali-
mentàries de Catalunya (RIAAC), en tot cas indicant nom d’inscripció, número 
de registre, modalitat i data de la resolució d’inscripció, i que s’és coneixedor 
que aquesta declaració es verificarà documentalment en la fase de justificació 
de la inversió.”.

Article 4
Es modifica la base reguladora 12.1 de l’annex 1 de l’Ordre AAM/283/2011, de 

24 d’octubre, que queda redactada de la manera següent:
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“12.1 Les persones beneficiàries han de disposar de tota la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits i realitzar i justificar les inversions i/o 
les despeses objecte d’ajut i el seu pagament, dins del període que determini la 
resolució. Dins dels 10 dies naturals següents a la finalització de les actuacions i 
sense necessitat d’esgotar el termini de certificació especificat a la resolució, el/la 
beneficiari/ària ha de comunicar al GAL per escrit l’acabament de les actuacions, 
amb informació detallada de la despesa realitzada.”.

Article 5
Es modifica la base reguladora 12.4 de l’annex 1 de l’Ordre AAM/283/2011, de 

24 d’octubre, que queda redactada de la manera següent:
“12.4 La Comissió Tècnica del GAL, un cop verificades les inversions i les 

despeses, emetrà una proposta de certificació que servirà de base per a la proposta 
del pagament que ha de formular la Junta Executiva del grup a la persona titular de 
la Direcció General de Desenvolupament Rural.”.

Article 6
Es modifica el punt 4 de l’annex 2 de l’Ordre AAM/283/2011, de 24 d’octubre, 

relatiu a les dades d’àmbit territorial d’actuació i criteris de valoració i priorització 
de projectes del grup d’Acció Local 4. Consorci de desenvolupament Alt Camp, 
Conca de Barberà i Anoia en els termes següents:

1. El paràgraf referit a les seus queda redactat de la manera següent:
“Seus: Montblanc (Tarragona), c. Daroca, 1. Codi postal 43400.
”Valls (Tarragona), c. Mossèn Martí, 3. Codi postal 43800.”.
2. Es modifiquen els trams de puntuació i valoració dels projectes en relació a 

projectes de naturalesa productiva, que queden redactats de la manera següent:
“De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte.
”De 201 a 215 punts, se li atorgarà un 23% de subvenció.
”De 216 a 225 punts, se li atorgarà un 24% de subvenció.
”De 226 a 230 punts, se li atorgarà un 25% de subvenció.
”De 231 a 240 punts, se li atorgarà un 26% de subvenció.
”De 241 a 250 punts, se li atorgarà un 27% de subvenció.
”De 251 a 260 punts, se li atorgarà un 28% de subvenció.
”De 261 a 275 punts, se li atorgarà un 29% de subvenció.
”De 276 a 280 punts, se li atorgarà un 30% de subvenció.
”De 281 a 289 punts, se li atorgarà un 31% de subvenció.
”De 290 a 294 punts, se li atorgarà un 32% de subvenció.
”De 295 a 324 punts, se li atorgarà un 33% de subvenció.
”De 325 a 350 punts, se li atorgarà un 34% de subvenció.
”De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 35% de subvenció.”.
3. Es modifiquen els trams de puntuació i valoració dels projectes en relació a pro-

jectes de naturalesa no productiva, que queden redactats de la manera següent:
“De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte.
”De 201 a 225 punts, se li atorgarà entre un 50% i un 59% de subvenció.
”De 226 a 275 punts, se li atorgarà entre un 60% i un 69% de subvenció.
”De 276 a 350 punts, se li atorgarà entre un 70% i un 79% de subvenció.
”De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.”.

Article 7
En la pàgina 55986 del DOGC núm. 5995, de 31.10.2011, dins el primer apartat de 

l’annex 4 “Documentació que s’ha d’adjuntar amb la certificació, per a la tramitació 
del pagament dels ajuts per a cada mesura”, es modifica el paràgraf que comença 
en “Només mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses que queda 
redactat de la manera següent

“15. Només en cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores, cal presentar:
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”15.1 Certificat actualitzat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
Hisenda.

”15.2 Certificat actualitzat d’estar al corrent amb les obligacions amb la Se-
guretat Social.

”15.3 Certificat de no tenir deutes amb la Generalitat de Catalunya.
”15.4 Alta censal tributària relacionada amb l’activitat per la qual se sol·licita 

l’ajut.
”15.5 En el cas de persones físiques o SCP, Comprovació relativa a microem-

presa o pime, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig, i el Reial 
decret 1515/2007 de 16 de novembre: Còpia de la declaració de l’IRPF del darrer 
exercici, liquidada.

”Només Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses.
”1. En el cas d’inversions que suposin la creació, ampliació o millora d’empre-

ses d’artesania no agroalimentària (regulades pel Decret 252/2000 i l’Ordre 25 de 
juliol de 2000 que el desplega): Còpia del carnet d’artesà d’acord amb el repertori 
d’oficis.”.

Article 8
Totes les referències al Registre d’establiments industrials de Catalunya (REIC) del 

Departament d’Empresa i Ocupació, s’entenen referides també al RASIC (Registre 
d’agents de la seguretat industrial a Catalunya) en les activitats on sigui aplicable, 
d’acord amb el Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 23 de novembre de 2011

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(11.326.105)
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