
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

ORDRE ARP/143/2020, de 5 d'agost, per la qual es modifica l'Ordre APM/1124/2017, de 21 de novembre, per
la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu
en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020.

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen
les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social
Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons
Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives a aquests fons,
defineix les disposicions generals aplicables a les intervencions comunitàries en el sector de la pesca i el sector
aqüícola i estableix el marc del desenvolupament local participatiu.

El Reglament (UE) 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, relatiu a l'ajut al Fons
Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els reglaments (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE)
1198/2006, i (CE) 791/2007 del Consell, i el Reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell
estableix en seu capítol III del títol V les bases reglamentàries del FEMP de les mesures per al
desenvolupament sostenible de les zones pesqueres i aqüícoles.

El Programa operatiu per a Espanya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període de programació
2014-2020, aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió de 17 de novembre de 2015, estableix les
mesures financeres per al desenvolupament sostenible de les zones de pesca i aqüícola.

El Reglament delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, completa el Reglament (UE)
508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, relatiu al període de temps i les dates en relació
amb l'admissibilitat de les sol·licituds.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 4 “Desenvolupament sostenible de les zones de pesca i aqüícoles”
establerta en l'article 6 del Reglament FEMP.

L'Ordre ARP/193/2016, de 14 de juliol, va fer pública la convocatòria per a la selecció dels grups d'acció local
de la pesca en el marc del desenvolupament local participatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (2014-
2020), va establir el contingut mínim de les estratègies de desenvolupament local participatiu, i va aprovar les
bases reguladores i convocar els ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local.

Les resolucions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del 28 d'octubre de 2016 van aprovar i
seleccionar, amb caràcter definitiu fins a la signatura del conveni corresponent, els dos grups que participaran
en la gestió d'aquestes operacions que cobreixen els territoris de les Terres de l'Ebre i la Costa Brava.

El 7 i el 9 de juny de 2017, es van signar els convenis entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i els dos grups d'acció local seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en
el marc del Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2014-2020.

En el marc normatiu i programa operatiu esmentats, l'Ordre APM/1124/2017, de 21 de novembre, va aprovar
les bases reguladores dels ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons
Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020.

Aquestes bases reguladores, cal adaptar-les a la normativa entrada en vigor amb posterioritat a la seva
publicació. És el cas de la regulació de la protecció de dades de caràcter personal, que s'adapta a la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals,
de l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació
electrònica, que fa necessari modificar alguns aspectes del procediment de tramitació i adaptar-ne certs
apartats a la nova normativa en matèria de tramitació electrònica, i de l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per
la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

Consegüentment, d'acord amb l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
mitjançant Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,
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Ordeno:

 

Article 1. Modificar l'article únic de l'Ordre APM/1124/2017, de 21 de novembre, que passa a ser l'article 1 i a
tenir la redacció següent:

“Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al desenvolupament local de Catalunya del Fons Europeu
Marítim i de la Pesca per a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local participatives que es
publiquen en l'annex 1, la publicació de les dades, l'àmbit territorial d'actuació i els criteris de selecció i
priorització de projectes de cada grup d'acció local pesquer que detalla l'annex 2.

La gestió d'aquests ajuts serà exercida amb la col·laboració dels grups d'acció local pesquers (en endavant,
GALP) seleccionats pel DARP mitjançant la Resolució de 28 d'octubre de 2016 i signataris del conveni de
col·laboració amb el DARP.”

 

Article 2. Afegir un article 2 a l'Ordre APM/1124/2017, de 21 de novembre, amb la redacció següent:

“Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds i notificació de la resolució que efectua el
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en endavant, DARP) que es publica a l'annex 3.”

 

Article 3. Modificar l'apartat 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre APM/1124/2017, de 21 de novembre, que queda
redactat de la manera següent:

“Les sol·licituds per acollir-se als ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina web
http://seu.gencat.cat o http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts d'acord amb el procediment que estableix
l'annex 3 d'aquesta Ordre.

Les sol·licituds d'ajuts podran ser presentades al llarg de tot el període operatiu fins a l'1 de març de 2022.

Amb les sol·licituds presentades fins al 31 de gener de cada any, es realitzarà per a cada GALP l'adjudicació
d'ajuts.”

 

Article 4. Modificar l'apartat 8.3 j) de l'annex 1 de l'Ordre APM/1124/2017, de 21 de novembre, que queda
redactat de la manera següent:

"j) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució
administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 150
treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'article 36 de la Llei
17/2015, de 21 de juliol. Aquesta informació es verificarà d'ofici consultant el Registre de Plans d'Igualtat del
Departament d'Empresa i Coneixement, i, en el cas que el pla no constés en l'esmentat Registre, la persona
beneficiària l'haurà d'aportar."

 

Article 5. Modificar l'apartat 15.4 de l'annex 1 de l'Ordre APM/1124/2017, de 21 de novembre, que queda
redactat de la manera següent:

“15.4 La documentació justificativa de les actuacions a presentar, exclusivament per mitjans telemàtics, és la
següent:

a) Sol·licitud de pagament de l'ajut, d'acord amb l'imprès normalitzat que es podrà obtenir al web
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts.

b) Compte justificatiu d'acord amb els models normalitzats que es podran obtenir en el web
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts. El compte justificatiu ha de contenir:

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, l'activitat o el projecte subvencionats, amb
indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
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2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti:

a) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor o la creditora, el
número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió
i la data de pagament.

b) Les còpies digitalitzades de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa i de la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte
bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del
creditor o la creditora.

Es considera efectivament pagada la despesa a l'efecte de la seva consideració com a subvencionable amb la
cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el
lliurament a aquests creditors d'un efecte mercantil garantit per una entitat financera o companyia
d'assegurances.

c) Una declaració responsable de la persona beneficiària amb el contingut mínim següent:

- Les còpies digitalitzades dels justificants de les despeses presentades reprodueixen exactament els
documents originals en poder de la persona beneficiària.

- Els justificants de despesa s'han imputat a les diferents fonts de finançament de manera que no se supera
l'import unitari de cada justificant.

- El total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada.

- Es disposa d'un sistema de comptabilitat separada o els justificants de despesa tenen assignat un codi
comptable comú a les transaccions relacionades amb l'actuació subvencionada.

d) Si la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació on s'indiquin i, si
escau, es motivin les desviacions respecte del pressupost inicial.

e) Una relació del personal adscrit al projecte i un full de despeses amb l'acreditació dels pagaments
corresponents a les dietes i indemnitzacions per desplaçament que indiqui: data, horari, itinerari, km, persona i
motiu del desplaçament, i programa de la jornada on ha assistit.

f) Certificat de taxador/a independent degudament acreditat/ada i inscrit/a en el registre oficial corresponent,
en el supòsit d'adquisició de béns immobles.

g) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb
indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres
subvencions, s'ha d'indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb la identificació dels
òrgans concedents.

En el cas dels beneficiaris previstos en els apartats 3.1 e) i f), la documentació a aportar serà la següent:

a) El certificat del/de la secretari/ària o de l'òrgan competent que acrediti el compliment de la normativa de
contractació de les administracions públiques pel que fa als procediments d'adjudicació dels contractes
vinculats a les activitats, els projectes o les actuacions subvencionats, amb indicació dels procediments de
contractació i les formes d'adjudicació utilitzades. S'exclouen de presentar aquest certificat els ens locals i
consorcis del sector públic de la Generalitat quan, per raó de l'especificitat de l'obra a executar, del bé d'equip
a subministrar o del servei a prestar, acreditin que no hi ha al mercat prou nombre de proveïdors que puguin
executar l'obra, subministrar el bé d'equip o prestar el servei.

b) El certificat del/de la secretari/ària o òrgan gestor equivalent que correspongui, que acrediti que les factures
consten al seu registre de factures, amb la numeració corresponent (i còpia d'aquestes factures), documentació
acreditativa del pagament consistent en certificació del banc o extracte bancari del compte des del qual s'han
emès els pagaments i els rebuts bancaris de les transferències o dels càrrecs bancaris efectuats, les lletres
vençudes, els xecs, els pagarés i els rebuts dels proveïdors, o, en el cas de pagaments en efectiu,
documentació acreditativa de la percepció de l'import per part dels creditors. Els justificants han d'indicar amb
tota claredat a quins conceptes del pressupost es refereixen.”

 

Article 6. Modificar l'apartat 15.11 de l'annex 1 de l'Ordre APM/1124/2017, de 21 de novembre, que queda
redactat de la manera següent:

"15.11 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà, un cop verificades les inversions, amb la
certificació prèvia dels òrgans competents de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims segons la qual

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8198 - 11.8.20203/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20220051-2020



l'activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades i la comprovació de la resta de requisits
establerts a l'Ordre. Als efectes de l'article 15.2 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de
justificació de subvencions, es delega la competència per realitzar l'esmentada certificació en els Serveis
Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a les Terres de l'Ebre i Girona,
segons la ubicació territorial de les operacions, i, subsidiàriament, en el Servei de Foment d'Estructures
Pesqueres."

 

Article 7. Es modifica l'apartat 20 relatiu a la protecció de dades, que queda redactat de la manera següent:

“20. Protecció de dades

20.1 Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la
Unió europea relacionats amb les obligacions de les administracions relatives a la gestió, el control i l'auditoria,
i el seguiment i l'avaluació. A aquests efectes, assisteixen a les persones beneficiàries els drets establerts en el
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.

20.2 D'altra banda, les persones beneficiàries i entitats col·laboradores, si és el cas, en el supòsit que l'objecte
de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, han de complir la normativa
corresponent, tot adoptant i aplicant les mesures de seguretat previstes per la normativa europea esmentada
en l'apartat anterior.“

 

Article 8. Es modifica l'apartat 16 en relació amb el règim de publicitat dels ajuts, que queda amb el redactat
següent:

“16. Publicitat

16.1 Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web
http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Així mateix, les
persones beneficiàries figuraran en la llista d'operacions publicada de conformitat amb l'article 119.2 del
Reglament (UE) 508/2014.

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el
Reglament (UE) 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell.

16.2 La persona beneficiària està obligada a esmentar el finançament de la Generalitat de Catalunya i el FEMP
en la informació emesa en l'activitat, abans, durant i després de la seva finalització. En els materials, les
publicacions i altres documents i mitjans relatius al projecte, inclosa la comunicació mitjançant pàgines web, cal
incloure: el logotip de la Generalitat de Catalunya, el logotip del FEMP, el logotip del GALP i la indicació
“operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca”."

 

Article 9. Afegir un annex 3 a l'Ordre APM/1124/2017, de 21 de novembre, que queda redactat de la manera
següent:

“Annex 3

Tramitació telemàtica de sol·licituds i notificació de la resolució

Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar mitjançant els sistemes de
signatura electrònica admesos per la seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre
GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les persones interessades s'han d'autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de
concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics mitjançant el sistema de signatura electrònica que
determini la Seu electrònica mateixa.

1 Adaptació del procediment

El procediment de sol·licitud dels ajuts regulats en aquesta Ordre s'adapta a les peculiaritats de la tramitació
utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes d'aquest annex.
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2 Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts es presentaran per mitjans
telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat.

2.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan
s'enregistrin en el Registre Telemàtic Corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a
l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus
de document i assumpte, identificació de l'entitat sol·licitant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la
sol·licitud.

3 Registre

L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el
Registre Telemàtic Corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

4 Identificació de la persona sol·licitant

4.1 La identificació i la signatura de la persona sol·licitant es farà mitjançant la utilització dels sistemes
d'identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb els
criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i
signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, les persones que
presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es podran identificar i signar electrònicament mitjançant
mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior. Si l'import total de la
subvenció adjudicada supera un total de 60.000,00 euros, caldrà un nivell alt de seguretat en la identificació i
la signatura electrònica per al tràmit d'acceptació de la subvenció o per al tràmit de justificació.

4.2 En el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, per presentar la sol·licitud caldrà el certificat digital
de persona jurídica o el certificat digital del/de la representant de l'empresa, d'acord amb el paràgraf anterior.

5 Còmput de terminis

5.1 La presentació de la sol·licitud a través dels mitjans telemàtics establerts a l'apartat 2 d'aquest annex es
pot fer tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes d'aquesta convocatòria.

5.2 Als efectes del còmput de terminis, la recepció en el Registre Telemàtic Corporatiu de la Generalitat de
Catalunya (S@rCat) un dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent.

En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu, i sempre que sigui
tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què se li comuniqui
aquesta circumstància, se li indiquin els registres presencials on pot presentar la documentació alternativament
i se li informi sobre els efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. No obstant,
quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es
tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no
planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del
tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

6 Efectes de la presentació de sol·licituds

6.1 D'acord amb l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, el DARP reconeix
la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades telemàticament sempre que es compleixi el mecanisme
d'identificació de l'apartat 4 d'aquest annex.

6.2 L'entitat interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la confirmació de la recepció de la
sol·licitud de la tramitació telemàtica, que haurà d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada i la
data i l'hora de presentació al Registre Telemàtic Corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

7 Programes i aplicacions

Els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en
les convocatòries dels ajuts previstos en aquesta Ordre estan disponibles al Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

8 Notificació telemàtica

8.1 El servei de notificacions electròniques ofereix una adreça electrònica (https://seu.gencat.cat) que actua
com a dipòsit de les notificacions electròniques i que compleix els requisits i les garanties de seguretat exigits
per la legislació vigent.
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Rebreu un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les vostres notificacions per correu electrònic o missatge
curt a la bústia o telèfon/s indicat/s.

D'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i l'article 56.4 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, des del moment del dipòsit de la notificació per part del
Departament disposeu de 10 dies naturals per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10
dies naturals no heu accedit a l'adreça electrònica https://seu.gencat.cat o hi heu accedit però no heu
visualitzat la notificació, aquesta notificació s'entendrà rebutjada. Des del moment en què accediu al contingut
de la notificació, s'entén que ha estat practicada. Des del moment en què rebutgeu la notificació, es considera
practicada.

8.2 Els actes de tràmit que hagi de notificar l'òrgan instructor o el concedent es podran notificar a les persones
interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.seu.cat), o bé per notificació individual. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les
persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud.
Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar la persona beneficiària potencial de
quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.”

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 5 d'agost de 2020

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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