
DISPOSICIONS

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

ORDRE AAM/63/2015, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi al/a la millor
jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a i es convoca el corresponent a l'any 2015.

El nostre país presenta una gran tradició artesana alimentària i, per aquest motiu, des de fa anys la Generalitat
de Catalunya ha reconegut i fomentat els valors econòmics, culturals i socials que representa l'artesania
alimentària mitjançant el desenvolupament de la normativa que la regula.

Mitjançant l'Ordre ARP/81/2003, de 21 de febrer (DOGC núm. 3835, de 4.3.2003), el Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va crear el Premi al/a la millor jove
artesà/ana alimentari/ària innovador/a, amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres
que esdevinguin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya i
guardonar l'esforç dels/de les joves artesans/es alimentaris/àries en la recuperació, la innovació, la
diversificació i el disseny d'aquests productes.

Valorats positivament els resultats aconseguits en les edicions anteriors, es considera convenient convocar el
Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a per a l'any 2015, i aprovar unes noves bases
reguladores.

El règim d’aquests ajuts serà el que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de
minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013).

Consegüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector artesà alimentari mitjançant un
premi i un accèssit, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a, les quals es
publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

 

Article 2

2.1 Convocar el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l'any 2015,
d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'article anterior.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació
d’aquesta Ordre en el DOGC.

2.3 La dotació del Premi és de 3.000,00 euros, amb un accèssit de 1.000,00 euros que es concedeix a la
persona candidata que tingui més puntuació després de la premiada.

El Premi d’aquesta Ordre anirà a càrrec de la partida pressupostària AG06D/483000100/6130/000 dels
pressupostos del DAAM, dotada amb un import màxim de 4.000,00 euros.

2.4 L’òrgan instructor del Premi i l’accèssit és el Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.

2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre el Premi i sobre l’accèssit és la persona titular del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
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A aquests efectes, es nomena una Comissió de valoració que serà l’òrgan col·legiat encarregat d’analitzar i de
valorar les sol·licituds, formada per la Comissió d’Artesania Alimentària que està regulada per l’article 67 i
següents del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 15 de juny, de qualitat
alimentària.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de 4 mesos, a
comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució
expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que posa fi a
la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es
consideri adient.

2.8 Els premis concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web
http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els premis que superin
els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Disposició addicional

En tot el que les bases reguladores aprovades a l’article 1 de l’Ordre no preveuen, serà aplicable la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d’acord amb el que estableix la seva disposició
addicional desena, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, especialment pel que fa al reintegrament de quantitats percebudes
indegudament.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 23 de març de 2015

 

Josep Maria Pelegrí i Aixut

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

 

 

Annex

Bases reguladores

 

‒1 Objecte del Premi

L’objecte d’aquest Premi és regular la concessió del premi al millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a
que porti a terme actuacions en el món de l’artesania alimentària que esdevinguin innovacions i millora en la
qualitat i la comercialització dels productes artesans i donin prestigi al sector, i d’una distinció especial o
accèssit.

 

‒2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries del premi els/les joves artesans/es alimentaris/àries de Catalunya que reuneixin els
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requisits següents:

Que siguin menors de 40 anys l'any de la convocatòria.

Que disposin del carnet d'artesà/ana alimentari/ària en data anterior a la publicació d’aquesta convocatòria.

Que desenvolupin la seva activitat en una empresa artesanal alimentària reconeguda en data anterior a la
publicació d’aquesta convocatòria per l'Administració, d'acord amb la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat
agroalimentària (DOGC núm. 174, d'1.7.2003), el Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei
14/2003 (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006), i l'Ordre AAM/178/2014, de 5 de juny, de modificació de l'annex 2,
grup II, del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat
agroalimentària (DOGC núm. 6644, de 16.6.2014), i la posterior correcció d’errades (DOGC núm. 6663, de
14.7.2014).

Que hagin treballat de manera destacada en qualsevol de les actuacions que descriu el punt 2 d'aquest
apartat, i que hagin obtingut, com a conseqüència d'aquestes actuacions, resultats beneficiosos pel que fa a la
qualitat, la bona imatge i la competitivitat de les produccions artesanes alimentàries.

2.2 Les persones participants han de fomentar les actuacions següents:

Recerca i desenvolupament de nous productes artesans alimentaris.

Incorporació de noves tècniques en l'elaboració de productes artesans alimentaris.

Millora de la imatge dels productes artesans alimentaris.

Implantació de noves vies de comercialització dels productes artesans alimentaris.

Recuperació i divulgació de productes artesans alimentaris tradicionals de Catalunya.

 

‒3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries del premi o l’accèssit, les persones sol·licitants han de complir els
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i els següents:

a) Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa
activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

En cas d’haver rebut ajuts de minimis en l’exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, que l’ajut
global de minimis que hagi rebut no superi els límits establerts.

b) En cas de realització de l’activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar
drets d’autor, complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.

c) Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats
econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

d) En cas de comptar amb centres laborals, complir amb la normativa de política lingüística fent constar,
almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a
l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

e) En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir amb la normativa de política
lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, almenys en
català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per
a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

3.2 Pel que fa a la concurrència amb altres ajuts, i sense perjudici de les limitacions que disposa l’article 3 del
Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i
108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, el règim d’acumulació amb altres
ajuts de minimis es regeix pel que estableix l’article 5 de l’esmentat reglament.

 

‒4 Tipus i quantia dels ajuts

4.1 El premi té caràcter de subvenció directa.

4.2 La quantia màxima destinada a aquest premi i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar és la que
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es determina a l’article 2.3 d’aquesta Ordre.

4.3 L'import no pot ser superior a 3.000,00 euros per persona beneficiària.

4.4 Les candidatures, les examinarà la Comissió de valoració d'acord amb els criteris de valoració establerts a
l'apartat 8 d'aquestes bases reguladores.

4.5 Aquests premis se sotmeten al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013,
relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis,
i per tant el total d’ajuts de minimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000,00 euros
bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

 

‒5 Sol·licituds de les candidatures

5.1 Les candidatures per prendre part en la convocatòria es presentaran mitjançant les associacions
representants de les organitzacions relacionades amb l'activitat artesanal alimentària, independentment de si el
sol·licitant està o no associat, i es formalitzaran en un imprès normalitzat que es podrà descarregar des de la
seu electrònica https://seu.gencat.cat/, del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini o obtenir en
qualsevol dependència del DAAM. Aquestes sol·licituds s’adreçaran al Servei de Promoció de la Qualitat
Agroalimentària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i es presentaran
a la seu del DAAM a Barcelona, preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, dins el termini establert en la convocatòria.
Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

5.2 No s’acceptaran candidatures de persones a les quals s’hagi concedit el Premi o l’accèssit en convocatòries
anteriors.

 

‒6 Documentació a presentar amb la sol·licitud de candidatura

6.1 A les sol·licituds, s’hi ha d'adjuntar la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no cal
aportar els documents indicats en les lletres següents en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat
anteriorment a qualsevol òrgan de l’Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de
cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar
clarament la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si
l’òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la
persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils:

a) Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al
DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir
aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 6.3.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància, si escau.

c) Currículum de la persona sol·licitant.

d) Memòria tècnica on es descrigui exhaustivament l'actuació per la qual la persona candidata concursa d'acord
amb els criteris de valoració que estableix l'apartat 8 d'aquestes bases reguladores.

6.2 L'imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i
que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l’article 99 del Decret legislatiu
3/2002, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

b) Declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat,
fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

En cas d’haver rebut ajuts de minimis en l’exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, que l’ajut
global de minimis que s’ha rebut no supera els límits establerts.

c) Sobre la conformitat de les còpies que hagi aportat durant qualsevol fase del procediment amb l'original
corresponent.

d) En cas de realització de l’activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar
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drets d’autor, complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats
econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

f) Als centres laborals, compliment de la normativa de política lingüística: fer constar, almenys en català, els
rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals
adreçats a les persones que hi treballen.

g) Quan es tracti de centres i establiments oberts al públic, compliment de la normativa de política lingüística:
atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la
senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les
persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia
audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció,
sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la
concessió.

6.3 La presentació de la sol·licitud per part de la persona interessada comportarà l’autorització al DAAM per
obtenir els certificats o verificacions necessaris per a la tramitació del premi o accèssit a emetre per altres
administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada,
mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

6.4 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta el DAAM per comprovar la conformitat de les dades que
s'hi contenen o s'hi declaren.

 

‒7 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que s’indica a la convocatòria del Premi corresponent.

 

‒8 Criteris de valoració

Per a la selecció de la candidatura, els membres de la Comissió de valoració consideraran els aspectes
següents, amb una puntuació màxima de 100 punts:

a) Que es tracti d'innovacions amb un potencial d'adaptació elevat per a les empreses artesanes de Catalunya,
en què es valorarà, amb un màxim de 40 punts:

a.1) Creació o adaptació de nous productes, noves especialitats o la recuperació d'especialitats tradicionals.

a.2) Metodologia pròpia dels processos d'elaboració i/o desenvolupament de nous productes o recuperació de
mètodes d'elaboració tradicionals.

a.3) Utilització en l'elaboració de productes autòctons.

a.4) Incorporació en l'elaboració de noves matèries primeres.

b) Que millori el prestigi del sector artesanal i signifiqui una millora de la qualitat dels productes artesans, en
què es valorarà, amb un màxim de 30 punts:

b.1) Impacte mediàtic a través de premsa, revistes especialitzades i altres mitjans de comunicació.

b.2) Difusió dins del sector mateix tant en el seu coneixement com en la seva implantació (cursos a gremis,
fitxes divulgatives).

b.3) Divulgació entre els/les consumidors/es (entitats associatives, centres educatius, etc.).

c) Rellevància de les actuacions en l'àmbit social, en què es valorarà, amb un màxim de 15 punts:

c.1) Millora i adequació del valor nutricional i dietètic dels productes artesans.

c.2) Col·laboració amb el turisme gastronòmic de la zona.

d) Altres aspectes de la comercialització, en què es valorarà, amb un màxim de 15 punts:
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d.1) Noves vies de comercialització.

d.2) Nous formats de comercialització: presentació de productes, envasos, etiquetatge.

La persona candidata que no arribi a 70 punts no podrà optar al Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/
ària innovador/a.

 

‒9 Procediment de concessió

9.1 L’òrgan instructor i l’òrgan competent per resoldre són els que es determinin a la convocatòria
corresponent.

9.2 La Comissió de valoració podrà sol·licitar a l’òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri
necessaris per a l'elaboració de l'informe d'avaluació.

9.3 El Premi i/o l’accèssit es podran repartir entre diferents persones candidates, en cas que hagin obtingut la
mateixa puntuació.

9.4 El Premi podrà ser declarat desert si així ho considera la Comissió de valoració.

9.5 Un cop avaluades les sol·licituds, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de
concessió del premi i l’accèssit, d’acord amb l’informe de la comissió de valoració.

9.6 La quantia del premi i de l’accèssit podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la
resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

‒10 Inadmissió i desistiment

10.1 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen
aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

10.2 Comportarà el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que
preveu la base 6 o la manca d’esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el
requeriment previ.

10.3 Prèviament a la concessió del premi i de l’accèssit, l’òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o
el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d’inadmissió o desistiment a les persones
interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres
mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

10.4 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud al Premi o accèssit, abans de la
concessió, i l’òrgan instructor l’ha d’acceptar.

 

‒11 Resolució

11.1 D'acord amb la documentació presentada, les comprovacions d’ofici efectuades i l'informe de la Comissió
de valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

11.2 En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l'import del Premi o accèssit, les condicions que
haurà de complir la persona beneficiària i el caràcter d'ajut de minimis d'acord amb el Reglament (UE)
1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat
de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013), i la via de recurs que
correspongui. Així mateix s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió del Premi comporta
que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb
l'administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

 

‒12 Publicitat

Amb relació a la publicitat dels ajuts concedits cal atenir-se al que estableix l’article 2.8 de la convocatòria.

 

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

Núm. 6844 - 2.4.20156/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15090054-2015



‒13 Pagament

13.1 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis
competents del DAAM segons la qual l’activitat realitzada està degudament justificada.

13.2 El pagament del Premi es realitzarà mitjançant xec bancari nominatiu, atès el que preveu l’article 7 de la
Llei 7/2012, de 29 d’octubre, amb relació a la regulació dels pagaments en efectiu.

13.3 Les persones beneficiàries, per rebre l'import del Premi o accèssit, han d'estar al corrent de les
obligacions amb l'Administració Tributària i la social en el moment en què el DAAM realitzi les comprovacions
corresponents amb l'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no tenir
deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de
l'autorització al DAAM a què es refereix l'apartat 6.3.

13.4 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la
Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el
que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.

 

‒14 Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat del Premi o accèssit.

b) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte del Premi o accèssit concedit i
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’òrgan instructor, de la Intervenció General de la
Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

c) Comunicar a l’òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l’activitat subvencionada,
obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud del Premi o accèssit.

d) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
mentre que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases
reguladores.

 

‒15 Modificació de la resolució

La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions que en van determinar
l’atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d’una decisió de
l’Administració.

 

‒16 Revocació i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

16.1 L’òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o
parcialment el Premi o accèssit concedits amb l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de
pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, 17 de novembre,
general de subvencions.

16.2 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de retornar les quantitats
percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

16.3 També serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora
corresponent des del moment del pagament del Premi fins a la data en què s'acordi la procedència del
reintegrament, en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i l'article 99
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques

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

Núm. 6844 - 2.4.20157/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15090054-2015



de Catalunya. També es pot procedir a exigir el reintegrament si se superen els límits que estableix l’article 3.2
del Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre aplicació dels articles 107 i
108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i d’acord, si s’escau, amb el que
estableix l’article 6 del mateix Reglament.

16.4 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix per l'establert en el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les
normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions
generals sobre procediment administratiu que estableix el títol III de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, sense
perjudici de les especialitats que s'estableixin en la normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

‒17 Inspecció i control

Els òrgans competents del DAAM comprovaran d'ofici el compliment dels requisits per accedir al Premi i a
l’accèssit, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de
dades i registres.

 

‒18 sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sense perjudici de les
especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

En relació amb les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona interessada disposa de la
documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o
falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense
efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable,
dóna lloc a la incoació de l'oportú expedient sancionador d'acord amb el règim sancionador a què fa referència
l'apartat anterior.

 

‒19 Protecció de dades

19.1 Les dades de caràcter personal que les persones beneficiàries han de facilitar per tal d’obtenir el Premi o
accèssit sol·licitat s’inclouen al fitxer de Gestió de l’artesania alimentària de la Direcció General d’Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries regulat a l’Ordre AAR/222/2013, de 12 de setembre, de regulació dels
fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, i l’Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 6468, de 27.9.2013). La seva finalitat és tenir
una base de dades per a les polítiques en matèria de foment i gestió de l’artesania alimentària. Les persones
interessades poden exercir els drets de l’afectat mitjançant escrit dirigit a la Subdirecció General d’Indústries i
Qualitat Agroalimentària, Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona; telf. 93.304.67.76;
info.daam@gencat.cat.

19.2 Els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa corresponent, adoptant i
implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

19.3 Les dades que es facin constar a les candidatures i a la documentació presentades seran tractades pel
DAAM i pels membres de la Comissió de valoració amb confidencialitat, i s'utilitzaran exclusivament per valorar
la candidatura presentada per cada artesà/ana, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

(15.090.054)
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