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ORDRE

PRE/25/2010, de 21 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores de la 
concessió d’ajuts per a actuacions de dinamització econòmica dins del marc del 
Pla d’iniciatives de dinamització comarcal (20082010), i se’n regula la tramitació 
telemàtica.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Pla de 
Govern 2007-2010, en el qual es fa constar la voluntat d’afavorir la vertebració del 
territori, compensar les desigualtats, i potenciar el desenvolupament de les zones 
amb menys dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori català, 
va aprovar, per l’Acord de 22 de gener de 2008, el Pla d’iniciatives de dinamització 
comarcal (IDC) per a les quatre comarques de Catalunya amb més necessitat de 
reactivació econòmica: l’Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta.

L’Ordre PRE/143/2008, de 8 d’abril, va aprovar les bases reguladores per a la 
concessió d’ajuts per a actuacions de dinamització econòmica, que s’emmarcava en 
el pla específic de foment de l’activitat econòmica de les comarques esmentades, i 
que van ser substituïdes per unes noves bases, aprovades per Ordre PRE/52/2009, 
de 19 de febrer, que van resultar d’aplicació als ajuts tramitats a l’empara de la 
convocatòria de l’any 2009, i que, essencialment, van possibilitar la tramitació 
electrònica dels expedients dels ajuts adreçats al món local.

Ara, l’Acord de Govern de modificació de l’Acord de Govern de 22 de gener de 
2008, per al desplegament del Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal (IDC), 
i de l’Acord d’11 de març de 2008, pel qual s’aprova la creació d’una línia d’ajuts 
per al desplegament del mateix Pla per al període 2008-2010, amplia, pel que fa a la 
convocatòria d’ajuts corresponent a l’exercici 2010, l’àmbit geogràfic d’actuació del 
Pla incloent-hi tres noves comarques entre les destinatàries de la línia d’ajuts deri-
vada de l’IDC: el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d’Ebre, a la vegada que redueix 
la duració dels terminis de carència i d’amortització dels préstecs reemborsables 
que es formalitzin a l’empara de la mateixa convocatòria. Per tant, esdevé necessari 
aprovar unes noves bases reguladores dels ajuts esmentats.

D’altra banda, la concessió dels ajuts tramitats amb subjecció a aquestes noves 
bases reguladores es consideren atorgats d’acord amb les condicions fixades per 
la Comunicació de la Comissió Europea relativa al Marc temporal aplicable a les 
mesures d’ajut estatal per facilitar l’accés al finançament en l’actual context de crisi 
econòmica i financera (DOUE C16, de 22.1.2009), règim normatiu excepcional i de 
caràcter temporal que, en aquesta Ordre, vé a substituir l’aplicació del Reglament 
(CE) 1998/2006, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 
i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L 379, de 28.12.2006), al qual s’aco-
llien els ajuts atorgats amb subjecció a les anteriors bases aprovades per l’Ordre 
PRE/143/2008 i per l’Ordre PRE/52/2009, ja esmentades.

Amb aquestes noves bases, el Departament de la Presidència possibilita també que 
les empreses o entitats privades puguin optar per la presentació telemàtica de les sol-
licituds, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per 
a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la 
Generalitat;

D’acord amb els informes previs del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació, de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i en ús de les 
atribucions que em són conferides per la legislació vigent, en especial per l’article 
92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
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ORDENO:

Article 1
1.1 Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores que han de regir 

la concessió d’ajuts per a actuacions de dinamització econòmica, per a la convo-
catòria corresponent a l’exercici anual 2010, dins del marc del Pla d’iniciatives de 
dinamització comarcal (2008-2010).

Els ajuts concedits d’acord amb aquesta Ordre estan subjectes al punt 4.2 
(quantitats limitades d’ajut compatible) de la Comunicació de la Comissió Europea 
relativa al Marc temporal aplicable a les mesures d’ajut estatal per facilitar l’accés 
al finançament en l’actual context de crisi econòmica i financera (DOUE C 16, 
de 22.1.2009), l’aplicació de la qual a l’Estat espanyol va ser aprovada mitjançant 
la Decisió (CE) núm. 307/2009, de 8.6.2009. Aquesta Comunicació té caràcter 
excepcional i transitori, i no serà aplicada després del 31.12.2010, llevat que la 
Comissió Europea modifiqui el termini de vigència.

1.2 El procediment de participació en la convocatòria pública per a la con-
cessió d’aquests ajuts, quan les persones sol·licitants siguin ens locals o entitats 
o empreses adscrites o vinculades a aquests ens, es tramitarà, preferentment, per 
mitjans telemàtics, d’acord amb el que preveu l’annex 1 d’aquesta Ordre.

1.3 La presentació de sol·licituds en la convocatòria pública per a la con-
cessió d’aquests ajuts, quan les persones sol·licitants siguin empreses privades, 
associacions d’empreses privades i institucions privades sense finalitat de lucre, 
es tramitarà, preferentment, per mitjans telemàtics, d’acord amb el que preveu 
l’annex 2 d’aquesta Ordre. La resta del procediment es tramitarà de manera no 
telemàtica.

Article 2
Règim jurídic

Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb el que preveu el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre (DOGC núm. 3791A de 28 .12.2006), els preceptes de caràcter 
bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 
276, de 18.11.2003), i 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 (BOE 
núm. 176, de 25.7.2006), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques 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.

Article 3
Convocatòries

Per Resolució de la persona titular del Departament de la Presidència, es publicarà 
al DOGC una convocatòria anual, amb subjecció a les disponibilitats pressupostà-
ries, que indicarà, entre d’altres aspectes exigits per la normativa vigent, la quantia 
econòmica màxima destinada a finançar les subvencions i crèdits reemborsables 
dels quals es poden beneficiar les iniciatives que reuneixin les característiques 
que preveu aquesta Ordre, com també l’aplicació pressupostària a la qual s’han 
d’imputar, per al desenvolupament del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal 
2008-2010.

Article 4
Àmbit temporal

L’àmbit temporal de les actuacions que poden accedir als ajuts que preveu aquesta 
Ordre és des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2010.
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Article 5
Àmbit geogràic d’aplicació

Als efectes d’aquesta Ordre, les actuacions de dinamització econòmica s’han 
de localitzar en alguna de les set comarques de Catalunya marcades al Pla de 
d’iniciatives de dinamització Comarcal (IDC) com a zones amb més necessitat de 
reactivació econòmica: l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera 
d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.

Article 6
Tipus d’actuació i objecte dels ajuts

6.1 Podran rebre ajuts les iniciatives que tinguin per finalitat contribuir a la 
dinamització econòmica a les comarques compreses en el Pla d’iniciatives de dina-
mització comarcal susceptibles de ser incloses en alguna de les àrees següents:

a) Àrea d’infraestructura:
a.1 Infraestructura bàsica: realització d’inversions en infraestructures tècniques 

i industrials d’ús comú o compartit: actuacions en polígons industrials, accés a 
serveis de telecomunicacions, serveis bàsics, xarxes de transports, etc.

a.2 Infraestructura de serveis: desenvolupament de projectes que proporcionin 
al sector empresarial serveis de diagnosi, solucions tecnològiques, consultories, etc. 
Hauran de proporcionar serveis d’ús comú o compartit al sector empresarial.

b) Àrea d’indústria: iniciatives empresarials que generin ocupació i que actuïn 
com a força motriu del desenvolupament empresarial dins de les comarques.

6.2 Podran optar als ajuts concedits d’acord amb aquesta Ordre les empreses 
que no estaven en crisi l’1 de juliol de 2008. A aquests efectes, s’entén per “empresa 
en crisi”, per a les grans empreses, aquelles que s’ajusten a la definició continguda 
al punt 2.1 de les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i rees-
tructuració d’empreses en crisi (DOUE C 244, d’1.10.2004), i per a les pimes, les 
que s’ajusten als paràmetres descrits a l’article 1, apartat 7, del Reglament (CE) 
núm. 800/2008, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories 
d’ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat 
(Reglament general d’exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008).

Segons tota la normativa anterior, una empresa està en crisi en les circumstàncies 
següents:

a) En el cas d’una societat de responsabilitat limitada, quan ha desaparegut més 
de la meitat del seu capital subscrit i se n’ha perdut més d’una quarta part en els 
darrers dotze mesos.

b) Si es tracta d’una societat en la que almenys alguns dels seus socis i sòcies 
tenen una responsabilitat il·limitada sobre el deute de l’empresa, en el supòsit de 
que hagi desaparegut més de la meitat del seus fons propis, tal i com s’indica en els 
llibres de l’entitat, i s’ha perdut més d’una quarta part en els darrers dotze mesos.

c) Per a totes les formes d’empresa, si reuneix les condicions establertes en el 
Dret intern per ésser sotmès a un procediment de fallida o insolvència.

6.3 Tampoc poden beneficiar-se d’aquests ajuts les empreses dedicades als sectors 
de la pesca i la producció primària de productes agrícoles. Les activitats de comercia-
lització i transformació de productes agrícoles podran acollir-s’hi sempre i quan l’ajut 
no s’estableixi en base al preu o la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits pels 
productors primaris o comercialitzats per les empreses afectades, o si la concessió de l’ajut 
està condicionada a l’obligació de cedir-la total o parcialment a productors primaris.

L’ajut no s’aplica a l’exportació, ni als ajuts que afavoreixin a productes nacionals 
davant dels importats. S’entendrà com ajut a l’exportació, aquell ajut vinculat direc-
tament amb les quantitats exportades, amb el finançament dels costos de creació 
i funcionament d’una xarxa de distribució o les despeses d’explotació vinculades 
a l’activitat d’exportació. Sí que podran ser subsidiats els costos de participació en 
fires comercials, els costos derivats d’estudis i serveis de consultoria necessaris 
pel llançament d’un nou producte o la introducció d’un producte existent en un 
nou mercat.
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6.4 En les actuacions corresponents a l’àrea d’infraestructura, podran ser objecte 
d’ajut, i constituiran la base sobre la qual aquest s’ha de calcular, tant les inversions 
en actius fixos com la resta dels costos necessaris per al desenvolupament de l’ac-
tuació: despeses de personal, materials, col·laboracions externes i altres despeses 
imputables a la iniciativa objecte de l’ajut. El detall dels pressupostos d’inversió a 
tenir en compte seguirà el model establert a la convocatòria corresponent.

6.5 En les actuacions de l’àrea d’indústria seran objecte d’ajuts les inversions 
en actius materials relatius a la creació d’un nou establiment, l’ampliació d’un es-
tabliment existent, la diversificació de la producció d’un establiment per atendre 
mercats de productes nous i addicionals o una transformació fonamental en el procés 
global de producció d’un establiment existent.

S’admetran com a elements d’inversió els terrenys, edificis, aparells i equips, 
especialment els béns d’equip nous i les inversions que hi incorporin processos amb 
un alt contingut tecnològic. En el cas d’adquisició d’un establiment, únicament es 
tindran en consideració els costos d’adquisició d’actius a terceres persones, sempre 
que l’operació es porti a terme en condicions de mercat. No obstant això, excepte en 
el cas de petites i mitjanes empreses, els actius adquirits hauran de ser nous.

Als efectes d’aquesta Ordre, s’entendrà, d’acord amb la Recomanació 2003/361/
CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de petites i mitjanes 
empreses (DOUE L 124 de 20.5.2003), que:

a) La categoria de petita empresa està constituïda per les empreses que ocupin 
menys de 50 persones i el volum de negocis anual o el balanç general anual de les 
quals no superi els 10 M d’euros.

b) La categoria de mitjana empresa està constituïda per les empreses que ocupin 
menys de 250 persones i el volum de negocis anual de les quals no excedeixi els 50 
M d’euros o amb un balanç general anual no superior a 43 M d’euros.

Les despeses subvencionables també podran incloure els relatius a la transferència 
de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències d’explotació, 
know-how o coneixements tècnics no patentats.

Els actius immaterials subvencionables seran explotats exclusivament a l’esta-
bliment beneficiari de l’ajut, seran considerats elements d’actiu amortitzable, seran 
adquirits a un tercer en les condicions de mercat i figuraran en l’actiu de l’empresa 
i romandran a l’establiment del beneficiari durant un període mínim de cinc anys, 
llevat del supòsit de petites o mitjanes empreses, en les quals aquest període serà 
de tres anys.

Així mateix, les inversions en actius materials que hagin estat objecte d’ajut 
hauran de mantenir-se a la comarca de què es tracti i dedicar-se a les finalitats 
previstes en l’actuació durant un període mínim de cinc anys, excepte en el cas 
que la inversió sigui realitzada per petites o mitjanes empreses, en les quals aquest 
període serà de tres anys.

En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació o millora de béns inven-
tariables, inscribibles en un registre públic, s’haurà de fer constar a l’escriptura 
el període de destinació del bé a la finalitat prevista. Així mateix, l’obligació de 
destinació del bé i l’import de la subvenció atorgada seran objecte d’inscripció en 
el registre públic corresponent.

Quan l’import de les despeses subvencionables superi la quantia de 30.000 euros, 
en el supòsit de cost per execució d’obra, o de 12.000 euros, en el supòsit de sub-
ministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o 
assistència tècnica, la persona sol·licitant de l’ajut haurà d’aportar, amb la documen-
tació justificativa de la subvenció concedida, tres ofertes, com a mínim, d’empreses 
proveïdores diferents, en els termes que preveu l’article 17.2 d) d’aquesta Ordre.

Article 7
Persones beneiciàries

7.1 Podran ser beneficiàries dels ajuts previstos en aquesta Ordre, per a cadas-
cuna de les àrees que hi preveu, les persones físiques o jurídiques següents:
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a) Per a l’àrea d’infraestructura: ens locals, amb inclusió dels organismes, en-
titats o empreses públiques adscrits o vinculats a aquests ens, institucions sense 
finalitat de lucre i associacions d’empreses que tinguin per finalitat proporcionar 
serveis d’ús comú o compartit al sector empresarial de caràcter tècnic vinculats a 
l’activitat industrial, sempre que no es dediquin a activitats industrials, comercials 
i de serveis diferents de les corresponents a aquesta àrea d’infraestructura i que 
aquests serveis siguin prestats a preus de mercat.

b) Per a l’àrea d’indústria: empreses i associacions d’empreses privades i públiques 
que desenvolupin una activitat productiva de caràcter industrial.

7.2 Les persones beneficiàries dels ajuts hauran de complir les condicions 
subjectives que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i, a més a més, les condicions següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites als registres corresponents i als espe-
cífics en funció de la seva activitat.

b) En el cas d’empreses públiques o privades amb 50 treballadors i treballadores 
o més, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/es amb disminució sobre 
el total de treballadors/es de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord 
amb el que disposen l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social 
dels minusvàlids (BOE de 30.4.1982), el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE de 
20.4.2005), i el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.2.2000).

c) En el cas que es tracti d’entitats amb establiments oberts al públic, hauran 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’aquest tipus 
d’establiments, hauran de complir els requisits establerts a l’article 36.4 de la ma-
teixa Llei.

d) No haver estar sancionats/des, en resolució ferma, per la comissió d’infracció 
greu en matèria d’integració laboral de persones disminuïdes, o molt greu en matèria 
de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, d’acord amb el 
Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

e) Quan es tracti d’empreses, les persones sol·licitants hauran d’acreditar que l’ajut 
sol·licitat no incompleix la normativa relativa a la mesura 4.2 del Marc temporal 
aplicable a les mesures d’ajut estatal per facilitar l’accés al finançament en l’actual 
context de crisi econòmica i financera (DOUE C 16, de 22.1.2009)

f) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat 
de Catalunya i amb la Seguretat Social.

g) Quan es tracti d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc 
persones, hauran de disposar d’una memòria que indiqui els mitjans que utilitzen, 
d’acord amb els agents socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual 
i d’assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi, en els seus centres de treball, de 
conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista.

7.3 Així mateix, en consonància amb el que estableix l’article 90 bis del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, afegit per l’article 35 de la Llei 
26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, l’òrgan 
concedent d’aquests ajuts denegarà la concessió d’ajuts a entitats els directius de les 
quals, entenent per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives 
i d’administració, percebin remuneracions que, segons el criteri motivat de l’òrgan 
concedent, i atenent les circumstàncies de l’entitat i del perceptor de la remunera-
ció, siguin manifestament desproporcionades. Aquesta regla es pot excepcionar de 
manera motivada, en els termes previstos en el mateix article 90 bis. Amb aquesta 
finalitat, les entitats sol·licitants dels ajuts, per poder ser beneficiàries d’aquests, 
han de donar publicitat de les remuneracions que percep el seu personal directiu 
en la memòria que s’adjunta amb llurs estats comptables i també, d’acord amb allò 
previst a l’article 92.2.i) del mateix Text refós, epígraf afegit per l’article 36 de la 
mateixa Llei 26/2009, han de fer una declaració responsable que ha d’abastar les 
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remuneracions que percep el personal directiu de l’entitat subvencionada, el com-
promís de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de 
vigència de l’ajut, l’estructura retributiva esmentada i el compromís de compliment 
de les regles que figuren a l’article 90 bis esmentat.

Quan l’entitat sol·licitant sigui un ens local de base territorial es podrà substituir la 
concreció expressa de les remuneracions del seu personal directiu per una referència 
expressa al lloc on aquestes remuneracions s’han fet públiques.

7.4 El compliment d’aquestes condicions i requisits s’acreditarà mitjançant 
l’aportació de la documentació a què es refereix l’article 11 d’aquesta Ordre, en els 
termes que preveu el mateix article.

Article 8
Modalitats i intensitat dels ajuts

8.1 Les activitats objecte de suport descrites a l’article 6.1 podran accedir, en 
concurrència entre si i amb altres ajuts financers públics o privats, estatals o inter-
nacionals, a les modalitats i quanties màximes d’ajut següents:

a) Subvencions fins a un percentatge màxim del 100% del pressupost finançable 
de l’actuació.

b) Préstecs reemborsables sense interessos, amb un tipus d’interès del 0 per cent 
anual i una durada de 10 anys (8 d’amortització més 2 de carència) d’una quantia 
màxima equivalent al 100% del pressupost finançable de l’actuació. L’ajut consistirà 
en la condonació dels interessos ordinaris derivats del préstec subscrit. Els préstecs 
se subscriuran amb l’Institut Català de Finances.

8.2 La quantitat d’ajut que pot rebre un beneficiari no excedirà de 500.000 
euros (xifres en termes bruts, abans d’impostos i altres retencions); quan l’ajut 
tingui una forma diferent a la subvenció, l’import a considerar serà l’equivalent de 
subvenció bruta. D’aquest límit de 500.000 euros caldrà deduir els imports que li 
hagin estat concedits a l’empresa, des de l’1.1.2008, en concepte d’ajut de minimis 
subjecte al Reglament (CE) núm. 1998/2006 , de 15 de desembre de 2006, relatiu 
a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L 379, de 
28.12.2006), així com tots els ajuts que li hagin estat atorgats d’acord amb el punt 
4.2 de la Comunicació de la Comissió Europea relativa al Marc temporal aplicable 
a les mesures d’ajut estatal per facilitar l’accés al finançament en l’actual context 
de crisi econòmica i financera (DOUE C 16, de 22.1.2009).

Si el projecte ha rebut altres ajuts compatibles, és possible l’acumulació amb els 
ajuts regulats en aquesta Ordre sempre que es respectin les intensitats màximes indi-
cades en les directrius o en els reglaments d’exempció per categories aplicables.

L’import de l’ajut serà l’equivalent de subvenció brut del préstec atorgat, calculat 
de conformitat amb el tipus vigent en el moment de la concessió i en base a la Co-
municació de la Comissió relativa a la revisió del mètode de fixació dels tipus de 
referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.2008).

Article 9
Procediment de concessió

El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà 
en règim de concurrència competitiva i d’acord amb el que preveuen els articles 
següents.

Article 10
Òrgans competents

10.1 L’òrgan competent per convocar els ajuts regulats en aquesta Ordre és la 
persona titular del Departament de la Presidència.

10.2 L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió d’aquests 
ajuts serà la Secretaria General Adjunta.

10.3 Serà competent per a la resolució dels procediments de concessió dels 
ajuts la persona titular del Departament de la Presidència.
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Article 11
Formalització i presentació de sol·licituds

11.1 El procediment per a la concessió dels ajuts s’inicia d’ofici mitjançant la 
convocatòria corresponent per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció dels 
ajuts regulats en aquesta Ordre.

11.2 Les sol·licituds dels ajuts s’han de presentar dins del termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la data de publicació de la corresponent convocatòria 
al DOGC.

11.3 En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut sigui un ens local o un organisme, 
entitat o empresa pública, adscrit o vinculat a un ens local, la presentació de la sol-
licitud de l’ajut i de la resta de documentació requerida en les bases s’efectuarà i es 
trametrà, preferentment, pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions 
públiques catalanes, el portal EACAT, adreça http://www.eacat.cat, en els termes 
i amb els efectes jurídics previstos a l’annex 1 d’aquesta Ordre, sens perjudici del 
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En aquest cas, el formulari de sol·licitud estarà a disposició dels ens locals a 
l’extranet esmentada.

11.4 En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut sigui una empresa privada, una 
associació d’empreses privades o una institució privada sense finalitat de lucre, la 
presentació de la sol·licitud de l’ajut i de la resta de documentació requerida en les 
bases s’efectuarà i es trametrà, preferentment, pels mitjans telemàtics de l’Oficina 
Virtual de Tràmits, adreça http://www.gencat.cat/OVT, en els termes i amb els 
efectes jurídics previstos a l’annex 2 d’aquesta Ordre, sens perjudici del que esta-
bleix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En aquest cas, el formulari de sol·licitud estarà a disposició de les empreses o 
institucions a l’Oficina Virtual de Tràmits a l’adreça esmentada.

11.5 No obstant el que preveuen els anteriors apartats 3 i 4, les sol·licituds per a 
l’obtenció dels ajuts i la resta de documentació a aportar, requerida per aquestes bases, 
es poden presentar de manera presencial, segons el model normalitzat que estarà a 
disposició dels interessats a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http//:
www.gencat.cat/OVT), o en els llocs que estableixi la corresponent convocatòria.

En aquest cas, les sol·licituds dels ajuts s’han de presentar a l’adreça que consti 
en la corresponent convocatòria. També es poden presentar en qualsevol dels llocs 
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

11.6 Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació detallada 
a l’annex 3 d’aquesta Ordre, la qual es presentarà conjuntament amb la sol·licitud, 
en els termes que preveu el mateix annex 3.

11.7 Als efectes de compliment del requisit que preveu l’article 7.2.f) d’aquesta 
Ordre, la presentació de la sol·licitud, per si mateixa, porta implícita la prestació 
del consentiment per part de la persona interessada perquè l’òrgan gestor dels 
ajuts faci d’ofici la comprovació del fet que la persona sol·licitant de l’ajut està al 
corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya 
i amb la Seguretat Social, llevat que la persona interessada opti per denegar, de 
manera expressa, aquest consentiment, supòsit en el qual haurà de presentar la 
documentació acreditativa corresponent a què es refereix l’epígraf f) de l’annex 4 
d’aquesta Ordre.

11.8 Així mateix, les persones proposades com a beneficiàries hauran de 
presentar, en els termes previstos a l’article 15 d’aquesta Ordre, la documentació 
detallada a l’annex 4 d’aquesta Ordre.

11.9 En el cas que una persona sol·licitant presenti més d’un projecte o actuació, 
es presentarà una sol·licitud diferent per a cada projecte o actuació.

La sol·licitud d’ajut per a cada projecte o actuació s’ha d’assignar a una única 
àrea o subàrea. No obstant això, si l’òrgan instructor del procediment considera 
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que l’assignació no és correcta, reassignarà la sol·licitud d’ofici abans del procés 
d’avaluació a l’àrea o subàrea corresponent.

Article 12
Esmena de les sol·licituds

Si la documentació presentada és incompleta o presenta errors esmenables, es 
requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar 
des de l’endemà de la data de recepció del requeriment, esmeni aquests errors o 
presenti la documentació preceptiva, d’acord amb el que estableix l’article 71 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, amb la indicació que si no ho fa es considerarà 
que ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent.

Article 13
Procediment d’avaluació

13.1 L’òrgan instructor del procediment, a qui s’adreçaran les sol·licituds d’ajuts, 
demanarà els informes tècnics necessaris per l’avaluació dels projectes o actuacions 
pels quals s’han presentat sol·licituds d’ajut. Per a l’elaboració d’aquests informes 
podrà demanar ajut o assessorament de persones expertes en l’àmbit corresponent 
i realitzar les visites oportunes a l’empresa o ens sol·licitant, si s’escau.

L’òrgan instructor traslladarà els informes a la Comissió d’Avaluació, la compo-
sició de la qual es detalla a l’apartat següent. Aquesta Comissió, d’acord amb els 
criteris d’avaluació que recull l’article 14 i, en vista dels informes tècnics demanats 
per l’òrgan instructor, efectuarà un informe final d’avaluació que elevarà a l’òrgan 
instructor.

13.2 La Comissió d’Avaluació, que actuarà com a òrgan d’avaluació de les 
sol·licituds presentades, està formada per un o una representant dels departaments 
de la Presidència, la Vicepresidència, Economia i Finances, i Governació i Admi-
nistracions Públiques, i també per un o una representant al territori de cadascuna 
de les comarques compreses al Pla d’iniciatives de dinamització comarcal dels 
departaments de Política Territorial i Obres Públiques; Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural; Treball; Innovació, Universitats i Empresa; Medi Ambient i Habitatge, 
i Acció Social i Ciutadania, i pels delegats territorials de la Generalitat corresponents 
a les comarques que conformen l’àmbit geogràfic dels ajuts. Serà presidida per la 
persona que actua en representació del Departament de la Presidència.

Article 14
Criteris d’avaluació

14.1 Els criteris de valoració que s’utilitzaran per a l’avaluació de les sol·licituds 
presentades són els següents:

a) Capacitats generals de l’entitat.
b) Capacitat financera de l’entitat.
c) Impacte socioeconòmic i contribució a l’enfortiment, dinamització i diversi-

ficació del teixit empresarial de la zona.
d) Efectes sobre els llocs de treball a la zona.
e) Qualitat i viabilitat tècnica del projecte.
f) Viabilitat econòmica i financera de l’actuació.
14.2 La convocatòria anual establirà la ponderació entre aquests criteris.

Article 15
Tramitació i resolució dels ajuts

15.1 En vista de l’expedient i de l’informe d’avaluació final emès per la Comissió 
d’Avaluació, la persona titular de la Secretaria General Adjunta notificarà a les per-
sones proposades com a beneficiàries dels ajuts aquesta circumstància i l’import de 
l’ajut proposat, i els atorgarà un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà 
de la data de recepció de la notificació perquè aportin la documentació preceptiva 
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indicada a l’annex 4 d’aquesta Ordre. Transcorregut aquest termini, les persones 
proposades per ser beneficiàries dels ajuts que no aportin la documentació precep-
tiva s’entendrà que desisteixen del procediment. Transcorregut el termini esmentat, 
l’òrgan instructor formalitzarà la proposta de resolució del procediment, degudament 
motivada, que elevarà a l’òrgan competent per resoldre el procediment.

15.2 La resolució de concessió o denegació dels ajuts, que serà motivada, la 
dictarà la persona titular del Departament de la Presidència i posarà fi a la via 
administrativa.

15.3 La publicació de la resolució del procediment al tauler d’anuncis del De-
partament de la Presidència i al de les delegacions territorials del Govern afectades 
per la convocatòria corresponent substituirà la notificació de l’article 59.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, tal com preveu l’apartat 5.b) del mateix precepte. 
Els i les sol·licitants dels ajuts podran consultar també els resultats del procediment 
a la web de l’Oficina Virtual de Tràmits.

15.4 Als efectes de publicitat complementària es publicaran al DOGC les sub-
vencions concedides d’import igual o superior a 3.000 euros.

15.5 El termini màxim per resoldre i notificar, en els termes previstos a l’apartat 
3 d’aquest article, serà de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació 
de la convocatòria corresponent al DOGC. Un cop transcorregut aquest termini, si 
no s’ha produït la notificació esmentada, s’entendrà que la sol·licitud és desestimada, 
per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 23/2002, 
de 18 de novembre, per la qual s’adeqüen els procediments administratius en relació 
amb el règim del silenci administratiu.

Article 16
Garanties i pagament dels ajuts

16.1 D’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, és un requisit necessari per percebre subvenci-
ons estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya 
i l’Estat i de les obligacions amb la Seguretat Social.

16.2 Les subvencions seran sempre abonades i els préstecs sempre subscrits 
amb anterioritat a la justificació de la realització del projecte o actuació, en concepte 
de bestreta, un cop es dicti la resolució de concessió de l’ajut.

16.3 No s’exigirà garantia sobre la bestreta, pel que fa a la modalitat de subvenció.
16.4 Pel que fa a la modalitat de préstec, amb caràcter previ a la formalització 

d’aquest, es requerirà la part interessada per tal que aporti el comprovant de cons-
titució d’una garantia, en forma d’aval d’entitat financera o de societat de garantia 
recíproca.

La garantia es farà per l’import del capital pendent a subscriure i respondrà del 
capital pendent que es degui en cada moment per raó del principal.

16.5 Si els comprovants de constitució de garantia no es presenten davant l’òrgan 
competent dins del termini establert en la corresponent convocatòria, s’entendrà 
que les persones beneficiàries renuncien a l’ajut.

Article 17
Justiicació i comprovació de la realització del projecte

17.1 La persona beneficiària de l’ajut haurà de justificar l’aplicació dels fons 
d’acord amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions.

17.2 La persona beneficiària de l’ajut està obligada a realitzar la justificació del 
projecte o actuació objecte de l’ajut. Les inversions i despeses, o compromisos de 
despeses previstos, s’han de realitzar des del dia 1 de gener al 31 de desembre de 
2010. No obstant això, els pagament en ferm realitzats per la persona beneficiària 
de l’ajut es poden efectuar fins al 31 de març de 2011.
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Els documents sol·licitats per a la justificació del projecte s’especificaran en la 
resolució d’atorgament de l’ajut, però seran, com a mínim, els següents:

a) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, 
que contindrà:

Una relació classificada del total de les despeses realitzades i les fonts de finan-
çament del projecte (ingressos propis, ajuts públics, ajuts privats), segons el model 
que es trobarà disponible a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http//:
www.gencat.cat/OVT).

Originals i fotocòpies de les factures justificatives (o d’altres documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil), i els corresponents comprovants 
de pagament, que demostrin la realització de la despesa efectuada com a mínim 
per l’import de l’ajut atorgat.

No obstant, en el cas d’ens locals o organismes, entitats o empreses públiques, 
adscrits o vinculats a aquests ens, els originals i fotocòpies de les factures jus-
tificatives i els corresponents comprovants de pagament, poden ser substituïts 
pel certificat emès per la persona secretària o interventora de l’ajuntament, i, 
en la resta de supòsits, per la persona responsable d’exercir la funció de control 
i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària o per 
l’òrgan que tingui atribuïda aquesta funció en la respectiva entitat, en el qual 
ha de constar:

La declaració sobre el fet que la subvenció rebuda s’ha destinat a les activitats per 
a les quals es va atorgar, d’acord amb el pressupost presentat amb la sol·licitud.

La certificació sobre les despeses realitzades i que aquestes despeses s’han 
computat al pressupost de l’ens.

b) Una memòria descriptiva del projecte realitzat, amb indicació de les activitats 
realitzades i dels resultats obtinguts. El contingut mínim d’aquesta memòria estarà 
a disposició de les persones beneficiàries a la pàgina web de l’Oficina Virtual de 
Tràmits, a l’adreça http//:www.gencat.cat/OVT, o en els llocs que s’estableixin en 
la corresponent convocatòria.

c) Si s’escau, memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificada 
i la inicialment subvencionada.

d) En el cas d’execució d’obres de més de 30.000 euros o en el cas de submi-
nistraments de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o 
assistència tècnica de més de 12.000 euros, tres ofertes, com a mínim, de diferents 
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del 
servei o per al lliurament del bé, tret que per les característiques especials de les 
despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient d’entitats que 
el subministrin o prestin o tret que la despesa s’hagi efectuat amb anterioritat a la 
sol·licitud de l’ajut. En el cas que no es triï l’oferta econòmica més avantatjosa o que 
al mercat no hi hagi un nombre suficient de proveïdors, cal presentar una memòria 
explicativa que justifiqui l’elecció.

17.3 Igualment, la persona beneficiària haurà de facilitar qualsevol informació 
o comprovació relativa a l’objecte de l’ajut que li pugui requerir el Departament de 
la Presidència.

17.4 La presentació de la documentació esmentada es podrà realitzar fins al 
dia 31 de maig de 2011, a través del seu lliurament a l’òrgan competent per verificar 
el projecte.

17.5 L’òrgan concedent de l’ajut, un cop finalitzada l’execució del projecte i amb 
l’ informe previ del delegat territorial del Govern corresponent, estendrà certificació 
de conformitat de l’actuació subvencionada. Aquesta certificació serà necessària 
per a l’inici del procediment de reintegrament i igualment per a la devolució de 
garanties, segons sigui procedent.

Article 18
Reemborsament de préstecs

18.1 El reemborsament dels préstecs es realitzarà en quotes mensuals i amb 
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carència d’amortització durant els dos primers anys. El nombre d’anualitats, sense 
considerar el període de carència anterior, serà de vuit.

18.2 Les quantitats a reemborsar per les persones beneficiàries dels préstecs 
tindran la consideració de deutes no tributaris de dret públic i s’ingressaran direc-
tament en el Tresor de la Generalitat.

Article 19
Modiicació de la resolució de concessió de l’ajut

Les resolucions motivades que suposin modificacions en les condicions establertes 
en la resolució de concessió se sotmetran a informe de la Comissió d’Avaluació i seran 
resoltes per la persona titular de l’òrgan que va dictar la resolució de concessió.

Article 20
Seguiment i control

20.1 El Departament de la Presidència podrà realitzar les actuacions de segui-
ment i de control necessàries per garantir que les persones beneficiàries donen una 
destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els 
requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. 
Les persones beneficiàries dels ajuts resten obligades a facilitar tota la informació 
que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, 
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

20.2 Les persones beneficiàries estaran sotmeses als controls financers que 
corresponguin, d’acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 novembre, general 
de subvencions, en matèria de tramitació, justificació i control de subvencions.

20.3 De conformitat amb el punt sisè del marc temporal, la Comissió Europea 
està facultada per a dur a terme un control dels ajuts atorgats en virtut d’aquesta 
Ordre durant un termini de 10 anys a partir de la seva concessió, a fi de comprovar-
ne el compliment de les condicions establertes.

Article 21
Incompliments, reintegraments i sancions

21.1 L’incompliment dels requisits establerts en aquesta Ordre i altres normes 
aplicables, com també de les condicions que, si s’escau, s’hagin establert en la 
corresponent resolució de concessió, donarà lloc, amb l’oportú procediment previ 
de revocació de l’ajut, al consegüent reintegrament total o parcial de les quantitats 
percebudes i a l’exigència dels corresponents interessos de demora, de conformitat 
amb les causes de revocació i el procediment de revocació i/o reintegrament de les 
subvencions, regulats per la legislació vigent aplicable a l’activitat subvencional de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

21.2 Serà d’aplicació el règim sancionador aplicable a l’activitat subvencional 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en el cas de concurrència dels 
supòsits d’infraccions administratives en matèria de subvencions i ajuts tipificats 
per la legislació esmentada.

21.3 Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les establertes a l’article 36 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

21.4 La inexactitud o la falsedat de la declaració responsable a què es refereix 
l’article 7.3 d’aquesta Ordre, a més d’ésser causa d’exclusió de l’entitat sol.licitant 
de l’ajut, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de 
qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o 
la falsedat en la declaració.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Pel que fa als ajuts de dinamització econòmica concedits a l’empara de les con-
vocatòries públiques aprovades per les resolucions PRE/1048/2008, de 10 d’abril, 
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i PRE/ 406/2009, de 24 de febrer, els continuarà sent d’aplicació, respectivament, 
el règim previst per les corresponents bases reguladores de la concessió d’ajuts 
per a actuacions de dinamització econòmica dins del marc del Pla d’iniciatives 
de dinamització comarcal, durant el període 2008-2010, aprovades per les ordres 
PRE/143/2008, de 8 d’abril i PRE/52/2009, de 19 de febrer.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga l’Ordre PRE/52/2009, de 19 de febrer, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de la concessió d’ajuts per a actuacions de dinamització econòmica 
dins del marc del Pla d’iniciatives de dinamització, durant el període 2008-2010, i 
se’n regula la tramitació telemàtica, sens perjudici del que estableix la disposició 
transitòria anterior.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de gener de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

ANNEX 1

Tramitació telemàtica món local

—1 Adaptació dels procediments
1.1 S’aprova la tramitació telemàtica dels procediments de concurrència pública 

per a la concessió i justificació dels ajuts regulats en aquesta Ordre quan la persona 
sol·licitant sigui un ens local o un organisme, entitat o empresa pública adscrit o 
vinculat a un ens local.

1.2 Aquests procediments es regeixen per la normativa vigent i per les bases 
reguladores previstes en aquesta Ordre i s’adapten a les peculiaritats de la prestació 
de serveis que utilitzen tècniques telemàtiques mitjançant el que estableix aquest 
annex.

1.3 S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquest annex els procediments de revo-
cació dels ajuts i els derivats de recursos administratius que s’interposin contra les 
resolucions dels procediments esmentats a l’apartat 1.

—2 Presentació de sol·licituds
2.1 La presentació de sol·licituds dels ajuts i de documentació i les comunicacions 

i notificacions relacionades amb els diferents tràmits administratius que conformen 
aquests procediments de concurrència pública, amb excepció de la notificació de 
la resolució final del procediment a les persones interessades, s’efectuaran i es 
trametran pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes, 
EACAT, adreça https://www.eacat.cat

2.2 A aquests efectes, les sol·licituds efectuades per mitjans telemàtics es con-
sideren presentades davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya quan 
s’enregistrin en el registre telemàtic de la Generalitat de Catalunya a través de la 
plataforma EACAT i quedi constància a l’assentament d’entrada de les dades se-
güents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document 
i assumpte, identificació de la persona sol·licitant o de la persona representant, i 
identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.
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2.3 L’únic registre telemàtic habilitat per a la tramesa i recepció de sol·licituds 
i documentació relatius a la tramitació de la convocatòria d’ajuts corresponent per 
mitjans telemàtics és el registre telemàtic de la Generalitat de Catalunya.

—3 Identificació i autenticació de la persona sol·licitant
3.1 La persona interessada per fer transaccions associades a un procediment 

per a la concessió dels ajuts regulats per aquesta Ordre s’ha d’identificar i autenticar 
en accedir al portal EACAT, a la pàgina web https://www.eacat.cat, mitjançant un 
certificat digital reconegut.

3.2 La persona interessada dóna el seu consentiment en el tractament de les 
seves dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la tramitació de la seva 
sol·licitud, i reconeix la validesa i l’eficàcia de les sol·licituds que siguin autenticades 
mitjançant el sistema establert en aquest apartat.

—4 Còmput de terminis
La presentació de sol·licituds i de documents mitjançant els sistemes telemàtics 

del portal EACAT es pot fer tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores del 
dia, en els termes que disposi la convocatòria dels ajuts corresponent.

A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic de la Gene-
ralitat en un dia inhàbil s’entén efectuada el primer dia hàbil següent.

—5 Efectes de la presentació de sol·licituds i documentació adjunta
La presentació de sol·licituds i documents pels mitjans telemàtics té els efectes 

següents:
a) D’acord amb l’article 3.4 de la Llei de l’Estat 59/2003, de 19 de desembre, de 

signatura electrònica, la signatura electrònica reconeguda té, respecte de les dades 
consignades en forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita en 
relació amb les dades consignades en paper.

b) La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud o d’altres 
comunicacions, aportant-ne la confirmació de la recepció, que haurà d’incorporar, 
en tot cas, el número de registre d’entrada assignat i la data i l’hora de presentació 
des del portal EACAT.

c) La persona interessada aportarà en suport electrònic la documentació que 
hagi d’acompanyar la sol·licitud o comunicació, que es trametrà juntament amb 
aquestes com a documentació adjunta.

—6 Compromisos de serveis
Els compromisos de servei en la tramitació dels procediments adaptats per aquesta 

Ordre són els que es fan públics a través del portal EACAT.
Aquests compromisos són els objectius de qualitat i d’eficiència en la prestació 

d’aquests serveis i en cap cas comporten responsabilitats ni efectes jurídics per 
l’òrgan gestor enfront de la ciutadania.

—7 Sistema de consulta i seguiment de la tramitació
Un cop presentada la sol·licitud que inicia el procediment de concessió de l’ajut, 

l’entitat local interessada pot consultar i fer el seguiment del seu expedient admi-
nistratiu per qualsevol dels mitjans legalment establerts.

—8 Programes i aplicacions
S’utilitzen els programes i aplicacions de la plataforma tecnològica EACAT, que 

gestiona el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

ANNEX 2

Tramitació telemàtica empreses i institucions privades

—1 Adaptació dels procediments
1.1 S’aprova la tramitació telemàtica del tràmit de presentació de sol·licituds en 
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els procediments de concurrència pública per a la concessió i justificació dels ajuts 
regulats en aquesta Ordre quan la persona sol·licitant sigui una empresa privada, una 
associació d’empreses privades o una institució privada sense finalitat de lucre.

1.2 Aquests procediments es regeixen per la normativa vigent i per les bases 
reguladores previstes en aquesta Ordre i s’adapten a les peculiaritats de la prestació 
de serveis que utilitzen tècniques telemàtiques mitjançant el que estableix aquest 
annex.

1.3 L’àmbit d’aplicació d’aquest annex és exclusivament el tràmit de presen-
tació de sol·licituds i de la documentació annexa pertinent. La resta de tràmits del 
procediment es faran pels mitjans no telemàtics.

—2 Presentació de sol·licituds
2.1 La presentació de sol·licituds dels ajuts i de la preceptiva documentació 

annexa, s’efectuaran i es trametran pels mitjans telemàtics de l’Oficina Virtual de 
Tràmits, adreça http://www.gencat.cat/OVT).

2.2 A aquests efectes, les sol·licituds efectuades per mitjans telemàtics es 
consideren presentades davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
quan s’enregistrin en el registre telemàtic de la Generalitat de Catalunya a través 
de l’Oficina Virtual de Tràmits 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 la persona sol·licitant o de la persona repre-
sentant, i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.

2.3 Pel que fa als sol·licitants als que fa referència aquest annex 2, l’únic registre 
telemàtic habilitat per a la tramesa i recepció de sol·licituds i documentació relatius 
a la tramitació de la convocatòria d’ajuts corresponent per mitjans telemàtics és 
l’oficina de registre dels portals de la Generalitat de Catalunya.

—3 Identificació i autenticació de la persona sol·licitant
3.1 La persona interessada per fer el tràmit de sol·licitud dels ajuts regulats 

per aquesta Ordre s’ha d’identificar i autenticar en accedir a l’Oficina Virtual de 
Tràmits, a la pàgina web http://www.gencat.cat/OVT, mitjançant un certificat 
digital reconegut.

3.2 Sens perjudici de l’establert a l’article 21.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, l’Oficina Virtual de Tràmits 
acceptarà els certificats digitals emesos per totes aquelles entitats de certificació 
que estiguin classificades per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) per 
permetre als seus usuaris poder interactuar amb les administracions catalanes.

3.3 Els certificats digitals que poden utilitzar els i les sol·licitants dels ajuts estan 
recollits en la Normativa d’Identificació i Autenticació Certificada de CATCert, 
publicada en la pàgina web www.catcert.cat

Els i les sol·licitants dels ajuts podran utilitzar els certificats digitals inclosos en 
la categoria relativa a l’àmbit on la persona que signa la sol·licitud pertany a un col-
lectiu professional i/o empresarial, i el permet actuar en nom del col·lectiu/empresa 
o simplement l’identifica com al propi col·lectiu/empresa.

Es podran utilitzar altres certificats digitals classificats convenientment per 
CATCert, sens perjudici de la facultat de l’òrgan gestor dels ajuts de demanar la 
comprovació de la relació entre la persona signant de la sol·licitud i la persona sol-
licitant de l’ajut.

3.4. La persona interessada dóna el seu consentiment en el tractament de les seves 
dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la tramitació de la seva sol-
licitud, i reconeix la validesa i l’eficàcia de les sol·licituds que siguin autenticades 
mitjançant el sistema establert en aquest apartat.

—4 Còmput de terminis
La presentació de sol·licituds i de documents mitjançant els sistemes telemàtics de 

l’Oficina Virtual de Tràmits es pot fer tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre 
hores del dia, en els termes que disposi la convocatòria dels ajuts corresponent.
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A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic de la Gene-
ralitat en un dia inhàbil s’entén efectuada el primer dia hàbil següent.

—5 Efectes de la presentació de sol·licituds i documentació adjunta
La presentació de sol·licituds i documents pels mitjans telemàtics té els efectes 

següents:
a) D’acord amb l’article 3.4 de la Llei de l’Estat 59/2003, de 19 de desembre, de 

signatura electrònica, la signatura electrònica reconeguda té, respecte de les dades 
consignades en forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita en 
relació amb les dades consignades en paper.

b) La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud, aportant-ne la 
confirmació de la recepciós, que haurà d’incorporar, en tot cas, el número de registre 
d’entrada assignat i la data i l’hora de presentació des de l’Oficina Virtual de Tràmits.

c) La persona interessada aportarà, en suport electrònic, la documentació que 
s’hagi d’adjuntar a la sol·licitud o comunicació, que es trametrà juntament amb 
aquestes com a documentació adjunta.

—6 Compromisos de serveis
Els compromisos de servei en la tramitació dels procediments adaptats per 

aquesta Ordre són els que es fan públics a través de la web de l’Oficina Virtual de 
Tràmits.

Aquests compromisos són els objectius de qualitat i d’eficiència en la prestació 
d’aquests serveis i en cap cas comporten responsabilitats ni efectes jurídics per a 
l’òrgan gestor enfront de la ciutadania.

—7 Sistema de consulta i seguiment de la tramitació
Un cop presentada la sol·licitud que inicia el procediment de concessió de l’ajut, 

l’empresa o entitat privada interessada pot consultar i fer el seguiment del seu ex-
pedient administratiu per qualsevol dels mitjans legalment establerts.

—8 Programes i aplicacions
S’utilitzen els programes i aplicacions de la plataforma tecnològica gencat Serveis 

i Tràmits, que gestiona la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament 
de la Presidència de la Generalitat.

ANNEX 3

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud d’ajut

a) Documentació tècnica necessària per a la valoració de la viabilitat tècnica i 
econòmica del projecte per al qual se sol·licita l’ajut, que es concretarà en una memò-
ria i un qüestionari normalitzat. El contingut mínim de la memòria i el qüestionari 
normalitzat estaran a disposició de les persones interessades a la pàgina web de 
l’Oficina Virtual de Tràmits, a l’adreça http//:www.gencat.cat/OVT i a l’extranet de 
les administracions catalanes, EACAT, adreça http://www.eacat.cat, o en els llocs 
que s’estableixin en la convocatòria corresponent.

En el cas que es presenti la sol·licitud per mitjans telemàtics utilitzant el portal 
EACAT, adreça https://www.eacat.cat, o l’Oficina Virtual de Tràmits, adreça 
https://www.gencat.cat/OVT, aquesta documentació es trametrà juntament amb 
la sol·licitud com a documentació adjunta.

Pel que fa a les sol·licituds presentades de manera presencial, aquesta documentació 
es trametrà via correu electrònic a l’adreça electrònica ajuts.presidencia@gencat.
cat dins del termini establert per a la presentació de sol·licituds.

b) Declaració expressa que la persona sol·licitant no incorre en cap dels supòsits 
previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i declaracions expresses de compliment de les condicions específiques previstes a 
l’article 7.2 , epígrafs b), c) i d).
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c) Declaració de si es tracta d’una petita o mitjana empresa, d’acord amb les 
definicions que incorpora l’article 6 d’aquesta Ordre.

d) Declaració expressa de les sol·licituds de subvencions per a les mateixes des-
peses subvencionables dirigides a la Unió Europea o a qualsevol altra administració 
o entitat pública, estatal, internacional o privada, i si escau, de la concessió d’altres 
subvencions o ajuts públics i/o privats, estatals o internacionals, amb indicació del 
programa al qual s’acullen, de la quantia sol·licitada o rebuda, del percentatge que 
suposen del cost total del projecte, de si es troben en fase de sol·licitud o concessió 
i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’han sol·licitat.

e) Declaració dels ajuts de minimis subjectes al Reglament (CE) núm. 1998/2006, 
de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als 
ajuts de minimis (DOUE L 379, de 28.12.2006), que li hagin estat concedits des de 
l’1.1.2008, (indicant la data, l’import i l’entitat concedent).

f) Declaració de tots els ajuts que li hagin estat atorgats cd’acord amb el punt 4.2 
(quantitats limitades d’ajut compatible) de la Comunicació de la Comissió Europea 
relativa al Marc temporal aplicable a les mesures d’ajut estatal per facilitar l’accés 
al finançament en l’actual context de crisi econòmica i financera (DOUE C 16, de 
22.1.2009) (indicant la data, l’import i l’entitat concedent).

g) Declaració responsable de no trobar-se en situació de crisi l’1.7.2008.
Les declaracions dels epígrafs b), c), d), e), f) i g) de l’apartat anterior s’incorporen 

dins de l’imprès de sol·licitud.

ANNEX 4

Documentació que s’ha d’aportar en el moment de l’acceptació de la proposta 
d’ajut

a) Document d’acceptació de l’ajut, segons model que es facilitarà juntament 
amb la notificació de la proposta d’ajut.

b) Original i còpia o còpia compulsada del NIF de la persona jurídica sol-
licitant.

c) Original i còpia o còpia compulsada de la documentació que acredita la 
constitució de l’entitat o societat, de la documentació acreditativa del registre de 
l’entitat, i dels estatuts de la societat o entitat.

d) Original i còpia o còpia compulsada del nomenament, de la delegació de 
facultats efectuada o dels poders de la persona representant de la societat o entitat, 
i original i còpia o còpia compulsada del seu DNI.

Això no obstant, si en el moment de la sol·licitud s’ha optat per la presentació tele-
màtica i s’ha utilitzat alguns dels certificats digitals inclosos en la categoria relativa 
a l’àmbit on la persona que signa la sol·licitud pertany a un col·lectiu professional 
i/o empresarial, i el permet actuar en nom del col·lectiu/empresa o simplement 
l’identifica com al propi col·lectiu empresa, la presentació de la documentació a la 
qual fa referència les lletres b) i d) no serà necessària.

Si en el moment de la sol·licitud s’ha optat per la presentació telemàtica i s’ha 
utilitzat altres certificats digitals classificats convenientment per CATCert, no serà 
necessària la presentació de l’original i còpia o còpia compulsada del DNI del o de 
la signant de la sol·licitud d’ajut.

e) En el cas que la persona sol·licitant sigui una corporació local o un altre ens 
local públic, acord de l’òrgan competent de la corporació o de l’ens pel qual se sol-
licita l’ajut i es faculta el seu representant o càrrec perquè presenti la sol·licitud en 
nom de la corporació o ens local corresponent.
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f) Certificat que acrediti que s’està al corrent de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, si en el moment de la sol·licitud la persona interessada va 
denegar el consentiment a què fa referència l’article 11.7.

g) Sol·licitud de transferència bancària degudament emplenada, d’acord amb el 
model del Departament d’Economia i Finances disponible a la pàgina http://www.
gencat.cat/economia/serveis/models/index.html

h) En cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, i, als efectes 
d’acreditar el compliment de l’obligació que preveu l’article 7.2.g) d’aquesta Ordre, 
memòria que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per 
prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per 
intervenir-hi, en els seus centres de treball.

i) Declaració responsable que concreti les remuneracions que percep el personal 
directiu de l’entitat subvencionada, com també el compromís de l’entitat de man-
tenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència 
de l’ajut, l’estructura retributiva esmentada, i el compromís de complir amb les 
regles establertes a l’article 90 bis del Text refós de la llei de finances públiques de 
Catalunya.

Quan l’entitat sol·licitant sigui un ens local de base territorial es podrà substituir la 
concreció expressa de les remuneracions del seu personal directiu per una referència 
expressa al lloc on aquestes remuneracions s’han fet públiques.

En el cas que qualsevol documents dels previstos en aquest annex 4 ja s’hagi 
presentat anteriorment davant qualsevol òrgan de l’Administració de la Generalitat 
i no hagi experimentat cap canvi, es pot substituir per una declaració de la persona 
sol·licitant que afirmi que no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de 
la sol·licitud, fent-hi constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar 
la documentació, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la 
finalització del procediment corresponent ni hagi prescrit el seu període de vigència. 
Aquesta declaració s’haurà de presentar en el moment de complir el tràmit a què 
fa referència l’article 15.1 de d’aquesta Ordre.

(10.020.150)

*
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ
PRE/213/2010, de 2 de febrer, per la qual es convoca concurs públic, corresponent 
a l’any 2010, per a la concessió d’ajuts per a actuacions de dinamització econòmica 
dins del marc del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal (2008-2010).

El Govern de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Pla de 
Govern 2007-2010, en el qual es fa constar la voluntat d’afavorir la vertebració del 
territori, compensar les desigualtats i potenciar el desenvolupament de les zones 
amb menys dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori català, 
va aprovar, per l’Acord de 22 de gener de 2008, el Pla d’iniciatives de dinamització 
comarcal (IDC) per a les quatre comarques de Catalunya amb més necessitat de 
reactivació econòmica: l’Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta.

Aquest Pla ha estat modificat per l’Acord de Govern de 19 de gener de 2010, 
ampliant, pel que fa a aquesta convocatòria, l’àmbit geogràfic d’actuació del Pla 
incloent-hi tres noves comarques, el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d’Ebre, a la 
vegada que redueix la duració dels terminis de carència i d’amortització dels préstecs 
reemborsables que passa a ser de 10 anys (8 d’amortització més 2 de carència).

El Pla d’iniciatives de dinamització comarcal vol estimular l’activitat econòmica 
i empresarial d’aquestes localitats mitjançant el suport del teixit productiu i la pro-
ducció local, avançar el calendari per a la millora d’algunes de les infraestructures 
programades i desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència 
de la població al territori.

L’Ordre PRE/25/2010, de 21 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores 
de la concessió d’ajuts per a actuacions de dinamització econòmica, dins del marc 
del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal (2008-2010), i se’n regula la trami-
tació telemàtica (DOGC núm. 5555, de 28.1.2010), s’emmarca en el pla específic 
de foment de l’activitat econòmica de les comarques esmentades.

Vistos el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions;

Atesa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010,

RESOLC:

—1 Objecte
S’obre la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per concedir ajuts 

per a actuacions de dinamització econòmica dins del marc del Pla d’iniciatives de 
dinamització comarcal (2008-2010), corresponents a l’any 2010.

Les bases reguladores d’aquests ajuts són a l’Ordre PRE/25/2010, de 21 de gener, 
per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a actuacions 
de dinamització econòmica,dins del marc del Pla d’iniciatives de dinamització 
comarcal (2008-2010), i se’n regula la tramitació telemàtica (DOGC núm. 5555, 
de 28.1.2010).

—2 Tipus d’actuacions i objecte dels ajuts
Podran ser objecte d’aquests ajuts els projectes que es portin a terme durant 

l’any 2010 compresos en l’àrea d’infraestructura i en l’àrea d’indústria a les quals 
fa referència l’article 6 de l’Ordre PRE/25/2010, de 21 de gener.

—3 Persones beneficiàries
Podran ser beneficiàries dels ajuts a què fa referència aquesta Resolució les 

persones físiques o jurídiques que preveu l’article 7.1 de l’Ordre PRE/25/2010 per 
a cada tipus d’àrea. Les persones beneficiàries hauran de complir les condicions 
enumerades als apartats 2 i 3 de l’article 7 de l’Ordre esmentada.

DISPOSICIONS



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5561 – 5.2.2010 7089

Disposicions

—4 Modalitats i intensitat dels ajuts
Les modalitats i intensitat dels diferents ajuts són els que estableix l’article 8 de 

l’Ordre PRE/25/2010, de 21 de gener, per a l’àrea d’infraestructura i l’àrea d’in-
dústria.

—5 Finançament
5.1 El finançament dels ajuts per atendre les sol·licituds presentades d’acord 

amb aquesta convocatòria aniran a càrrec de les partides següents:
Subvencions: partides DD04 D/760000100/1210, DD04 D/770000100/1210 i 

DD04 D/782000100/1210 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2010, sens perjudici de les modificacions pressupostàries necessàries que puguin 
derivar de la naturalesa de les persones sol·licitants, en el marc del que disposa 
l’article 7.1 de l’Ordre PRE/25/2010.

La quantitat màxima inicial disponible dins aquesta convocatòria per aquesta 
modalitat és de 3.500.000 euros, a raó de 500.000 euros per comarca.

Préstecs reemborsables: partides DD04 D/820000100/1210 i DD04 
D/830000200/1210 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010.

Els projectes que rebin ajuts en la modalitat de préstecs tindran accés a un préstec 
a subscriure amb l’Institut Català de Finances en les condicions que marquen els 
articles 8 i 18 de l’Ordre PRE/25/2010, de 21 de gener. La quantitat màxima inicial 
disponible dins aquesta convocatòria per a aquesta modalitat és de 10.500.000 
euros, a raó de 1.500.000 euros per comarca.

5.2 No obstant el que estableix l’apartat anterior, en el cas que es produeixin 
romanents en les dotacions econòmiques inicialment previstes per a cadascuna de 
les comarques destinatàries d’aquests ajuts, en funció de les sol·licituds admeses, 
es podrà reassignar aquests fons romanents a les altres comarques destinatàries 
d’aquests ajuts, que així ho requereixin, tot respectant els percentatges màxims de 
la dotació econòmica global destinats a cadascuna de les modalitats d’ajut.

5.3 Per als ajuts corresponents a cadascuna de les modalitats d’ajut es podran 
aplicar fons romanents d’una aplicació a l’altra de les que indiquen els punts an-
teriors.

5.4 Els crèdits inicials disponibles que indica l’apartat 5.1 es poden modificar 
d’acord amb la normativa vigent.

—6 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds d’aquests ajuts és d’un mes a comptar 

des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

—7 Òrgans competents per a la instrucció i la resolució dels ajuts
7.1 La tramitació dels ajuts objecte d’aquesta convocatòria correspon a la 

Secretaria General Adjunta del Departament de la Presidència i la resolució del 
procediment a la persona titular del Departament de la Presidència, d’acord amb 
els articles 12, 13, 14 i 15 de l’Ordre PRE/25/2010, de 21 de gener.

7.2 El termini màxim per emetre resolució sobre els ajuts serà de sis mesos 
a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al 
DOGC.

Un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha produït la notificació de la reso-
lució, s’entendrà que la sol·licitud és desestimada per silenci administratiu d’acord 
amb el que estableix l’article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, per la qual 
s’adeqüen els procediments administratius en relació amb el règim del silenci 
administratiu.

—8 Formalització i presentació de sol·licituds
8.1 El procediment per a la concessió dels ajuts s’inicia d’ofici amb aquesta 

Resolució per la qual s’obre la convocatòria pública corresponent a l’any 2010.
8.2 Les sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts i la resta de documentació a aportar, 

requerida per les bases aprovades amb l’Ordre PRE/25/2010, de 21 de gener, s’han 
de presentar segons el model normalitzat, que estarà a disposició de les persones 
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interessades a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.
cat/OVT).

8.3 La documentació a presentar en el moment de la sol·licitud és la següent:
a) Sol·licitud en l’imprès normalitzat.
b) Documentació tècnica necessària per a la valoració de la viabilitat tècnica i 

econòmica del projecte per al qual se sol·licita l’ajut que es concreta en:
Memòria del projecte per al qual se sol·licita la concessió de l’ajut.
Qüestionari normalitzat.
8.4 En el cas que la persona sol·licitant sigui un ens local o un organisme, entitat 

o empresa pública, adscrit o vinculat a un ens local, la presentació de la sol·licitud 
d’ajut i la resta de documentació a la qual fa referència el punt 8.3, s’efectuarà i es 
trametrà preferentment pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions 
públiques catalanes, el portal EACAT, http://www.eacat.cat, en els termes i amb 
els efectes jurídics que preveu l’annex 1 de l’Ordre PRE/25/2010, de 21 de gener, 
sens perjudici del que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

En aquest supòsit, el formulari de sol·licitud estarà a disposició dels ens locals a 
l’extranet esmentada.

La tramesa de la sol·licitud s’ha de signar electrònicament i s’ha de presentar a 
través del portal EACAT.

8.5 En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut sigui una empresa privada, una 
associació d’empreses privades o una institució privada sense finalitat de lucre, la 
presentació de la sol·licitud de l’ajut i de la resta de documentació requerida en les 
bases s’efectuarà i es trametrà, preferentment, pels mitjans telemàtics de l’Oficina 
Virtual de Tràmits, adreça http://www.gencat.cat/OVT, en els termes i amb els efectes 
jurídics previstos a l’annex 2 de l’Ordre PRE/25/2010, de 21 de gener, sens perjudici 
del que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En aquest cas, el formulari de sol·licitud estarà a disposició de les empreses o 
institucions a l’Oficina Virtual de Tràmits a l’adreça esmentada.

La sol·licitud s’ha de signar electrònicament i s’ha de presentar a través de l’Ofi-
cina Virtual de Tràmits.

8.6 No obstant el que preveuen els anteriors apartats 4 i 5, les sol·licituds per 
a l’obtenció dels ajuts i la resta de documentació a aportar, requerida per aquestes 
bases, es poden presentar de manera presencial.

En aquests casos l’original de la sol·licitud s’ha de presentar al Registre del De-
partament de la Presidència (Sant Honorat, 1-3), o a qualsevol de les adreces de les 
delegacions territorials del Govern:

Delegació Territorial del Govern a Barcelona: Via Laietana, 14, 08003 Barcelona.
Delegació Territorial del Govern a Girona: Gran Via de Jaume I, 9, 17001 

Girona.
Delegació Territorial del Govern a Lleida: Lluís Companys, 1, 25001 Lleida.
Delegació Territorial del Govern a Tarragona: Sant Francesc, 3, 43071 Tar-

ragona.
Delegació Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre: Doctor Ferran, 6-8 (Palau 

Oliver de Boteller), 43500 Tortosa.
Delegació Territorial de la Catalunya Central: carrer de l’Historiador Ramon 

d’Abadal i de Vinyals, 5 (edifici el Sucre), 08500 Vic, o polígon industrial els Dolors, 
s/n (Palau Firal) 08243 Manresa.

Delegació Territorial de l’Alt Pirineu i Aran: carretera C-13, km 90,2, 25630 
Talarn.

Sens perjudici del que s’ha exposat, també es podran presentar en qualsevol de 
les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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Si s’opta per la presentació presencial de la sol·licitud d’ajut, la memòria del projecte 
i el qüestionari es trametran mitjançant correu electrònic a l’adreça ajuts.presiden-
cia@gencat.cat, dins del termini establert per a la presentació de sol·licituds.

8.7 La presentació de la sol·licitud, per si mateixa, porta implícita la prestació 
del consentiment per part de la persona interessada perquè l’òrgan gestor dels ajuts 
faci d’ofici la comprovació del fet que la persona sol·licitant de l’ajut està al corrent 
de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb 
la Seguretat Social, llevat que la persona interessada opti per denegar, de manera 
expressa, aquest consentiment, supòsit en el qual haurà de presentar la documen-
tació acreditativa a què es refereix l’epígraf f) l’annex 4 de l’Ordre PRE/25/2010, 
de 21 de gener.

8.8 Si un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, són in-
completes o tenen errors esmenables, es requerirà la persona interessada perquè, 
en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de 
recepció del requeriment, esmeni aquests errors o presenti els documents preceptius, 
amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, 
prèvia resolució, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

8.9 En el cas que un sol·licitant presenti més d’un projecte o actuació, es pre-
sentarà una sol·licitud diferent per a cada projecte o actuació.

La sol·licitud d’ajut per a cada projecte o actuació s’haurà d’assignar a una única 
àrea o subàrea. No obstant això, si l’òrgan instructor del procediment considera 
que l’assignació no és correcta, reassignarà la sol·licitud d’ofici abans del procés 
d’avaluació a l’àrea o subàrea corresponent.

—9 Instrucció del procediment
9.1 L’òrgan instructor del procediment serà la persona titular de la Secretaria 

General Adjunta del Departament de la Presidència.
9.2 L’avaluació de les sol·licituds serà portada a terme per la Comissió d’Ava-

luació que estableix l’article 13.2 de l’Ordre PRE/25/2010, de 21 de gener, i d’acord 
amb els criteris d’avaluació que estableix l’article 14 de l’Ordre esmentada i la 
puntuació màxima següent:

Capacitats generals de l’entitat (10)
Capacitat financera de l’entitat (10)
Impacte socioeconòmic i contribució a l’enfortiment, dinamització i diversificació 

del teixit empresarial de la zona (20)
Efectes sobre els llocs de treball en la zona (15)
Qualitat i viabilitat tècnica del projecte (25)
Viabilitat econòmica i financera de l’actuació (20)
9.3 Finalitzat el procés d’avaluació, la persona titular de la Secretaria General 

Adjunta del Departament de la Presidència notificarà a les persones proposades 
com a beneficiàries dels ajuts aquesta circumstància i l’import de l’ajut proposat, i 
els atorgarà un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data 
de recepció de la notificació perquè aportin la documentació preceptiva d’acord 
amb el que estableixen l’article 15 i l’annex 4 de l’Ordre PRE/25/2010. Transcorre-
gut aquest termini, les persones proposades per ser beneficiàries dels ajuts que no 
aportin la documentació preceptiva s’entendrà que desisteixen del procediment, 
amb la resolució prèvia corresponent, i l’òrgan instructor formalitzarà la proposta de 
resolució del procediment, degudament motivada, que elevarà a l’òrgan competent 
per a resoldre el procediment.

—10 Resolució
10.1 La resolució del procediment serà dictada per la persona titular del De-

partament de la Presidència, amb la comprovació prèvia que els ajuts atorgats no 
superen les intensitats d’ajuts que estableix l’article 8 de l’Ordre PRE/25/2010, de 
21 de gener.
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10.2 La publicació de la resolució del procediment al tauler d’anuncis del De-
partament de la Presidència i al de les delegacions territorials del Govern afectades 
per la convocatòria corresponent substituirà la notificació de l’article 59.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, tal com preveu l’apartat 5.b) del mateix precepte. 
Els sol·licitants dels ajuts podran consultar també els resultats del procediment a la 
web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/OVT).

—11 Recursos
Contra la resolució de concessió o denegació d’ajuts, que posa fi a la via admi-

nistrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data en què es fa pública, 
sens perjudici que es pugui interposar potestativament recurs de reposició davant 
el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà 
de la data en què es fa pública, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre.

—12 Garanties i pagament dels ajuts
12.1 Les subvencions seran sempre abonades i els préstecs sempre subscrits 

amb anterioritat a la justificació de la realització del projecte o actuació, en concepte 
de bestreta, un cop es dicti la resolució de concessió de l’ajut.

12.2 No s’exigirà garantia sobre la bestreta pel que fa a la modalitat de sub-
venció.

12.3 Pel que fa a la modalitat de préstec, amb caràcter previ a la seva formalit-
zació es requerirà a l’interessat per tal que aporti el comprovant de constitució d’una 
garantia, en forma d’aval d’entitat financera o de societat de garantia recíproca.

La garantia es farà per l’import del capital pendent a subscriure i respondrà del 
capital pendent que es degui en cada moment per raó del principal.

12.4 Si els comprovants de constitució de garantia no es presenten davant la 
Subdirecció General de Règim Econòmic i Contractació del Departament de la 
Presidència dins del termini establert a la resolució de concessió, que serà com a 
mínim de 45 dies naturals i com a màxim de 90 dies naturals, a comptar des de 
l’endemà de la data de publicació de la resolució de concessió, s’entendrà que la 
persona beneficiària renuncia a l’ajut atorgat.

—13 Justificació i comprovació de la realització del projecte
13.1 Les inversions i les despeses dels projectes subvencionats, o compromisos 

de despeses previstos, s’han de realitzar des de l’1 de gener de 2010 al 31 de desembre 
de 2010. No obstant això, els pagaments en ferm realitzats pel beneficiari de l’ajut 
es poden efectuar fins al 31 de març de 2011.

13.2 El termini màxim per a la presentació de la documentació justificativa a 
què fa referència l’article 17.2 de l’Ordre PRE/25/2010, de 21 de gener, és el 31 de 
maig de 2011.

13.3 L’òrgan concedent de l’ajut, un cop finalitzada l’execució del projecte i 
amb l’informe previ del delegat territorial del Govern corresponent, estendrà una 
certificació de conformitat de l’actuació objecte d’ajut. Aquesta certificació serà 
necessària per a l’inici del procediment de reintegrament i igualment per a la de-
volució de garanties, segons sigui procedent.

—14 Normativa aplicable
A més del que disposa aquesta Resolució, aquesta convocatòria es regirà pel 

que estableix l’Ordre PRE/25/2010, de 21 de gener, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de la concessió d’ajuts per a actuacions de dinamització econòmica 
dins del marc del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal (2008-2010), i se’n 
regula la tramitació telemàtica, pel Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 
3791A, de 31.12.2002), pels preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 
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de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i 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 (BOE núm. 176, de 25.7.2006), per la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.

—15 Eficàcia
Aquesta Resolució tindrà efectes des de l’endemà de la seva data de publicació 

en el DOGC.

—16 Recursos contra aquesta Resolució
Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, 

les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
data de la seva publicació al DOGC, o bé directament recurs contenciós adminis-
tratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva data 
de publicació al DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 2 de febrer de 2010

P. D. (Resolució PRE/2400/2008, DOGC de 29.7.2008)

ISAÍAS TÁBOAS I SUÁREZ

Secretari general

(10.032.102)

*
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	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	RESOLUCIÓ
	CMC/111/2010, de 8 de gener, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre un lot subhastat.
	RESOLUCIÓ
	CMC/112/2010, de 8 de gener, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre diversos lots subhastats.
	RESOLUCIÓ
	CMC/113/2010, de 8 de gener, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre un lot subhastat.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	ACORD
	GOV/10/2010, de 26 de gener, pel qual s’aprova la formalització d’un conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament de Salut, i l’Ajuntament de Barcelona per a la constitució del Consorci Mar Parc de Salut de B
	arcelona i l’aprovació dels seus Estatuts.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	DECRET
	7/2010, de 26 de gener, del Registre administratiu de contractes de conreu.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/110/2010, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a les subvencions atorgades relatives al repartiment entre les centrals sindicals dels ajuts per a la mediació i la formació sindical i l’assessorament jurídic i econòmic durant l’any 2008.
	CONSELL DE TREBALL,
	ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/106/2010, de 7 de gener, de modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	DECRET
	8/2010, de 26 de gener, del Consell de Política Industrial de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/3867/2009, de 3 de novembre, sobre la subjecció a avaluació ambiental de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Mont-ral per a la creació de sistema de jardins públics al nucli de Farena, al terme municipal de Mont-ral (ex
	p. OTAATA20090150).
	RESOLUCIÓ
	MAH/3868/2009, d’11 de desembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, els departaments de Medi Ambient i Habitatge i d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat d
	e Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua per al finançament d’infraestructures del cicle integral de l’aigua i infraestructures rurals en compliment del que estableix la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	MAH/101/2010, de 5 de gener, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental a l’establiment Els Mollons de l’empresa Explotacions Hortensi, SL, per a una activitat d’explotació porcina, al terme municipal de Masarac (exp. 
	GA20060054).
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	de 14 de gener de 2010, per la qual es nomena el senyor Josep Maria Agulló Trullols tècnic avançat d’Anàlisi Particularitzat de la Despesa Pública de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	de 15 de gener de 2010, per la qual es nomena el senyor Francisco Gómez López tècnic intermedi de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	en la Resolució GAP/38/2010, de 14 de gener, de convocatòria del procés selectiu, torn de reserva especial, per proveir 24 places del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, especialitat d’intèrprets informadors turístics (núm. de 
	registre de convocatòria 188) (DOGC núm. 5549, pàg. 2971, de 20.1.2010).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/108/2010, de 19 de gener, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de sis llocs de comandament i un lloc singular del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Just
	ícia (convocatòria de provisió núm. JUS/003/09).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/96/2010, de 15 de gener, d’adscripció amb destinació definitiva de diversos funcionaris del cos de mestres al CFA Flora Tristán, de Cornellà de Llobregat.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/105/2010, de 21 de gener, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/001/10).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 13 de gener de 2010, per la qual es fa públic el resultat del concurs per l’accés a places de professor agregat en règim de contracte laboral.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de licitació per a la contractació d’un servei.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/3863/2009, d’1 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 20 de juliol de 2009 de la Direcció General de Política Energètica i Mines.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3864/2009, d’1 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 21 de juliol de 2009 de la Direcció General de Política Energètica i Mines.
	RESOLUCIÓ
	ECF/103/2010, de 14 de gener, per la qual es fa públic el resultat de la 285a subhasta de pagarés de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya del dia 14 de gener de 2010.
	EDICTE
	de 21 de desembre de 2009 , de notificació d’un acte administratiu.
	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis (expedient 15/2010).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis (expedient 07/2010).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 25 de gener de 2010, d’informació pública de l’Avantprojecte de llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i de les seves entitats.
	JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 14 de gener de 2010, pel qual es notifica la interposició del recurs 571/2009, de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
	EDICTE
	de 15 de gener de 2010, pel qual es notifica la resolució de l’expedient de preu just núm. 7097-09.
	EDICTE
	de 15 de gener de 2010, pel qual es notifiquen resolucions de preu just d’expedients d’expropiació.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 13 de gener de 2010, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte TF-08272, del terme municipal de Queralbs.
	EDICTE
	de 18 de gener de 2010, de notificació de laudes de la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.
	ANUNCI
	d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Variant de la C-63, des del PK. 21+100 de la C-63 fins al PK 2+200 de la C-152. Tram: Riudarenes-Santa Coloma de Farners” (clau: EI/IA.VG-06086).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 21 de gener de 2010, de notificació de la incoació i de la proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte .
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte administratiu especial (exp. 0008/10).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	EDICTE
	de 12 de gener de 2010, pel qual es fa pública la notificació del plec de càrrecs de 23 de novembre de 2009, relativa a l’expedient disciplinari núm. 37/2009.
	GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 19 de gener de 2010, pel qual es notifica la resolució d’un expedient sancionador (exp. PMC-E-39-2009).
	EDICTE
	de 20 de gener de 2010, pel qual es notifica l’inici d’un expedient sancionador i el plec de càrrecs (exp. DOC-E-5-2009).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	CONSORCI DE PROMOCIÓ COMERCIAL
	DE CATALUNYA
	ANUNCI
	d’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	d’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de gestió de serveis públics (exp. 2/10).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 13 de gener de 2010, de notificació de resolució de l’expedient sancionador PR-L-126-2009.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat d’emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos al terme municipal d’Olèrdola (exp. BA20090189).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat de fabricació de primeres matèries plàstiques al terme municipal de Parets del Vallès (exp. BA20090047).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat de desballestament i reciclatge de vehicles fora d’ús al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat (exp. BA20090062).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat d’explotació porcina d’engreix al terme municipal de Calonge de Segarra (BA20080207).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2009001451).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2009000066).
	ANUNCI
	de notificació per compareixença de resolucions de recursos de reposició contra actes de naturalesa tributària dictats pel director de l’Agència Catalana de l’Aigua.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 30 de desembre de 2009, per la qual es publica el pressupost per a l’any 2010.
	DIVERSOS
	AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA
	COL·LEGI LLEÓ XIII
	COMUNITAT DE REGANTS CANAL BELLVESPRE
	DE BARCELONA
	CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES SAVASSONA
	CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA VALL DE SAU COLLSABRA
	D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS
	CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT
	DEL SECTOR EIXAMPLE NORD
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	BALAGUER
	BELLVER DE CERDANYA
	CADAQUÉS
	CASTELL-PLATJA D’ARO
	CASTELLDEFELS
	CELRÀ
	CUBELLS
	DOSRIUS
	FONOLLOSA
	GUALBA
	MAÇANET DE CABRENYS
	MALGRAT DE MAR
	MOLLET DEL VALLÈS
	OLESA DE MONTSERRAT
	EL PAPIOL
	SANT SADURNÍ D’ANOIA.
	SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER
	TORROELLA DE MONTGRÍ
	VALLS
	CONSELLS
	COMARCALS
	ALTA RIBAGORÇA
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 4/2010).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 46/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Durango, sobre procediment de consignació judicial (exp. 173/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Badalona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 319/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 212/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Santa Coloma de Gramenet, sobre expedient de domini de represa de tracte (exp. 610/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1111/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 11 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 4/2004).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1043/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Granollers, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 2014/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 162/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 652/2009).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 22/2007).

	conv
	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	PRE/213/2010, de 2 de febrer, per la qual es convoca concurs públic, corresponent a l’any 2010, per a la concessió d’ajuts per a actuacions de dinamització econòmica dins del marc del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal (2008-2010).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/3892/2009, de 31 de desembre, per la qual es fan públics l’estat d’execució del pressupost de la Generalitat i els moviments i la situació del Tresor referits a 30 de setembre de 2009.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3893/2009, de 23 de novembre, per la qual es concedeix l’autorització administrativa, s’aprova el projecte d’execució i es reconeix la utilitat pública d’una instal·lació elèctrica al terme municipal de Sant Gregori i Sant Martí de Llémena (exp. 133/2
	009-AT).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/197/2010, de 27 de gener, relativa a la delimitació entre els municipis de Santa Margarida de Montbui i de Jorba.
	RESOLUCIÓ
	GAP/198/2010, de 18 de gener, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals d’Olèrdola i de Canyelles.
	RESOLUCIÓ
	GAP/199/2010, de 21 de gener, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de l’emblema del Consorci Urbanístic l’Agulla.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 12 de gener de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran referent al municipi de Naut Aran.
	EDICTE
	de 12 de gèr de 2010, sus un acòrd dera Comission Territoriau d’Urbanisme dera Val d’Aran referent ath municipi de Naut Aran.
	EDICTE
	de 19 de gener de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Maçanet de la Selva.
	EDICTE
	de 21 de gener de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de l’Escala.
	EDICTE
	de 25 de gener de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Vilablareix.
	EDICTE
	de 25 de gener de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Vilablareix.
	EDICTE
	de 27 de gener de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Vilobí d’Onyar.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/40/2010, de 28 de gener, per la qual es convoquen beques de col·laboració per al 2010 per dur a terme estudis relacionats amb els diferents àmbits d’actuació del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i tasques d’assistència i suport a 
	les activitats departamentals.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/3894/2009, de 26 de novembre, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de l’Acord regulador de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Breda per als anys 2008-2012 (codi de conveni 1702452).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/206/2010, de 22 de gener, per la qual es fa públic l’Acord de no aplicació del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del Projecte d’ampliació i reforma de la línia d’AT entre la subestació “Segrià” d’ENDESA i la derivació de l’aeroport de Lleida-Algu
	aire, als termes municipals de Gurb, les Masies de Roda, Manlleu i Santa Maria de Corcó - l’Esquirol.
	RESOLUCIÓ
	MAH/207/2010, de 27 de gener, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental d’un projecte d’activitat extractiva al terme municipal de Vilobí d’Onyar (exp. GA20040036).
	RESOLUCIÓ
	MAH/208/2010, de 22 de gener, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental a l’establiment JPI de l’empresa Ramon M. Sánchez i Isabel Sujar Guirao, CB, per a una activitat d’explotació porcina, al terme municipal de Sida
	mon (exp. LA20060047).
	RESOLUCIÓ
	MAH/209/2010, de 21 de gener, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental a l’establiment Granja Antonio Mestre de l’empresa Germans Mestre, SCP, per a una activitat d’explotació porcina i avícola, al terme municipal de
	 Linyola (exp. LA20060034).
	RESOLUCIÓ
	MAH/210/2010, de 21 de gener, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental a l’establiment Granja Suñer del Sr. Joaquim Suñer Boix per a una activitat d’explotació porcina, al terme municipal de Peralada (exp. GA20060063
	).
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/202/2010, de 26 de gener, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable d’Informació i Registre del Servei Català de Trànsit (convocatòria de provisió núm. IRP/04/10).
	RESOLUCIÓ
	IRP/203/2010, de 29 de gener, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de la categoria d’inspector/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la c
	onvocatòria 550/09).
	RESOLUCIÓ
	IRP/204/2010, de 25 de gener, per la qual es resol el concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de desactivació d’explosius de la categoria de caporal/a del cos de mossos d’esquadra (núm. de registre de la convocatòria 221/0
	9).
	RESOLUCIÓ
	IRP/205/2010, de 25 de gener, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de treball a l’Àrea d’Escortes de l’especialitat de protecció especial de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra
	 (núm. de registre de la convocatòria 127/08).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ORDRE
	GAP/41/2010, de 26 de gener, per la qual es nomena la senyora Maria Ruf i Argelich presidenta de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Asnurri del municipi de les Valls de Valira, de la comarca de l’Alt Urgell.
	RESOLUCIÓ
	GAP/201/2010, de 29 de gener, per la qual es convoca el procés selectiu per a la constitució del bloc 3 de la borsa de treball de personal laboral del Departament de Governació i Administracions Públiques.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/200/2010, d’1 de febrer, de cessament i nomenament de membres de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Girona.
	RESOLUCIÓ
	JUS/ 211/2010, de 27 de gener, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de comandament dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/001/10).
	RESOLUCIÓ
	JUS/212/2010, de 27 gener, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de comandament dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/002/10).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució SLT/3622/2009, de 4 de desembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball del Departament de Salut (convocatòria de provisió SA/021/09) (DOGC núm. 5531, pàg. 95643, de 22.12.2009)
	.
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució SLT/3692/2009, de 15 de desembre, de nomenament del senyor José Manuel Iglesias García com a cap de la Secció de Recursos Humans de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (DOGC núm. 5537, pàg. 97793, de 31.12.2009).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució SLT/3693/2009, de 15 de desembre, de nomenament de la senyora Laura Sanz i Ramírez com a cap de la Secció de Gestió Administrativa i Pressupostària de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (DOGC núm. 5537, pàg. 97794, de 31.12.2009).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució de 26 de gener de 2010, publicada al DOGC núm. 5554, pàg. 4903, de 27.1.2010.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució de 26 de gener de 2010, publicada al DOGC núm. 5554, pàg. 4904, de 27.1.2010.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
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