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DEPARTAMENT
DE TREBALL
ORDRE
TRE/195/2009, 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió d’ajuts en règim reglat per a l’accés de les dones a la cotitularitat de les
explotacions agràries com a fórmula d’integració laboral i visibilització de la dona
rural de l’àmbit territorial català, i de convocatòria per a l’any 2009.
El medi rural a Catalunya presenta un conjunt de realitats molt diverses tot i que
tenen unes característiques comunes pel que fa al mercat de treball i, en les relacions
de gènere, com per exemple una demograia feble i desequilibrada, una població
envellida i masculinitzada i un mercat de treball poc dinàmic i amb baix nivell de
diversiicació i qualiicació.
Respecte a l’àmbit laboral, en general, les dones participen de manera informal,
irregular i precària en el mercat de treball rural perquè el caràcter familiar de les
empreses rurals amaga el seu important paper en els treballs de producció i majoritàriament adapten la feina a les seves responsabilitats familiars i domèstiques.
En molts casos la dona comparteix amb l’home les labors agràries assumint en
l’àmbit de l’explotació familiar principalment bona part d’aquestes i aportant tant
béns com treball. Tot i així, gran part d’aquesta tasca manca de suicient reconeixement jurídic i de visualització, sense contrapartida a la seva aportació professional i
laboral. Això és conseqüència, en part, del fet que normalment igura un titular per
explotació agrària quan es tracta d’una persona física, majoritàriament l’home, la qual
cosa diiculta que es valori adequadament la participació de les dones, en condicions
d’igualtat, respecte dels drets i obligacions derivats de l’explotació agrària.
És per aquests motius que es fa necessari facilitar i fomentar la consideració
d’ambdós cònjugues o relació anàloga, com a cotitulars, per tal que el treball i altres
drets d’aquestes dones siguin considerats com es mereixen.
L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no
discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació
dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i
dels grups en què s’integra siguin reals i efectives.
En aquest sentit, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes (BOE núm. 71, de 23.3.2007) emplaça els poders públics a aconseguir que aquesta igualtat sigui real i efectiva en tots els àmbits socials i econòmics,
mitjançant mesures positives que contribueixin a garantir aquest dret fonamental
i a combatre totes les manifestacions encara subsistents de discriminació directa o
indirecta, per raó de sexe, amb remoció dels obstacles i estereotips socials que impedeixen assolir-la. Aquesta exigència deriva del nostre ordenament constitucional
i integra un dret genuí de les dones, però alhora és un element d’enriquiment de la
mateixa societat espanyola, que ha de contribuir al desenvolupament econòmic i
a l’augment de l’ocupació.
Així, i respecte de l’esmentada Llei d’igualtat, en el seu article 30 “Desenvolupament rural”, inclòs al capítol II “Acció administrativa per a la igualtat”, es contempla
la igura jurídica de la titularitat compartida, com a mesura adreçada a fer efectiva
la igualtat entre dones i homes en el sector agrari, i aconseguir el ple reconeixement
de la labor i el treball de les dones en l’àmbit rural.
Seguint aquest mandant legal, la disposició inal quarta de la Llei 45/2007, de 13
de setembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural (BOE núm. 40, de
26.12.2007), el Reial decret 297/2009, de 6 de març, sobre titularitat compartida en
les explotacions agràries (BOE núm. 73, de 26.3.2009), junt amb la Llei 19/1995,
de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries (BOE núm. 159, de
5.7.1995) i la Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la qual es procedeix a la integració
dels treballadors per compte propi del règim especial agrari de la Seguretat Social
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en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o
autònoms (BOE núm. 160, de 5.7.2007) estableixen que el Govern ha de promoure i
desenvolupar el règim de cotitularitat de béns, drets i obligacions en el sector agrari
i la corresponent protecció de la Seguretat Social.
A i de fer efectiva la igualtat entre dones i homes en el sector agrari, s’ha de
desenvolupar la igura jurídica de la titularitat compartida, perquè es reconeguin
plenament els drets de les dones en el sector agrari, la corresponent protecció de
la Seguretat Social, així com el reconeixement de la seva feina. En les actuacions
encaminades al desenvolupament del medi rural, s’han d’incloure accions dirigides
a millorar el nivell educatiu i de formació de les dones, i especialment les que afavoreixin la seva incorporació al mercat laboral i als òrgans de direcció d’empreses
i associacions.
En aquest context, el Departament de Treball considera adient aprovar una línia
d’ajuts a les dones del sector rural català per facilitar el seu accés a la cotitularitat
o titularitat compartida de les explotacions agràries, de les quals només és titular
un home amb qui tenen una relació conjugal o anàloga, com a mitjà adequat per
donar valor, reconeixement social i legal i garantir els drets laborals que pertoquen
a les dones que treballen a les explotacions agràries.
D’acord amb tot l’exposat, es fa evident que hi ha raons d’interès social i econòmic
que concorren i que diiculten la concurrència. En primer lloc cal tenir en compte
que se subvenciona l’accés a la cotitularitat o titularitat compartida d’explotacions
agràries, per la qual cosa no és possible introduir variables valoratives en el fet.
En segon lloc, seria contrari a l’objectiu d’aquests ajuts excloure sol·licituds de
dones que es poguessin produir fora de l’àmbit temporal, molt acotat, que presenta
una concurrència competitiva. Per aquests motius, el procediment de concessió
d’aquests ajuts és el reglat o directe previst a l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
Vist l’article 170.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, on es disposa que correspon a la Generalitat
de Catalunya la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals,
incloent de forma expressa les polítiques actives d’ocupació i la gestió de les subvencions corresponents i l’article 112 del mateix Estatut d’autonomia de Catalunya, on
s’estableix que correspon a la Generalitat, en l’àmbit de les competències executives,
la potestat reglamentària i també la funció executiva;
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de
25.7.2006), que la desplega;
Vist el Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell
de 5 de juliol de 2006 (DOUE L210, de 31.7.2006), relatiu al Fons Social Europeu;
el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol de 2006, pel qual
s’estableixen les disposicions generals relatives al FEDER, FSE i al Fons de Cohesió
(DOUE L210, de 31.7.2006), el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de
8 de desembre de 2006, pel qual es ixen normes de desplegament per al Reglament
(CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 371/1, de 27.12.2006) i el Reglament
(CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, de la Comissió, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles
87 i 88 del Tractat CE (Reglament general d’exempcions per categories) (DOCE
L 21/43, de 9.8.2008);
Vist el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya (DOGC
núm. 3791A, de 31.12.2002);
Atesa la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2009 (DOGC núm. 5288, de 31.12.2008);
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Vist l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la
Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, i amb informe previ de
l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball, i en
ús de les facultats que em són atribuïdes,
ORDENO:
Article 1
Objecte, àmbit d’aplicació i persones beneiciàries
Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores que han de regular
la concessió d’ajuts, en règim reglat, a les dones del sector rural català per facilitar
el seu accés a la cotitularitat o titularitat compartida de les explotacions agràries,
de les quals únicament és titular una persona amb qui tenen una relació conjugal o
anàloga, com a mitjà adequat per donar valor, reconeixement social i legal i garantir
els drets laborals que pertoquen a les dones que treballen a les explotacions agràries;
i publicar els imports màxims corresponents a l’any 2009.
Els ajuts consistiran en una prima única de 2.000 euros per dona beneiciària i
explotació agrària.
Les beneiciàries d’aquests ajuts són les esmentades dones que treballen a les
explotacions agràries dins l’àmbit territorial de Catalunya i compleixen els requisits
establerts a la present Ordre.
Article 2
Aplicació pressupostària i imports màxims destinats
2.1 Anualment i en funció de les disponibilitats pressupostàries, el/la conseller/a
de Treball podrà dictar la resolució d’imports màxims dels ajuts que preveu aquesta
Ordre de bases reguladores. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oicial
de la Generalitat de Catalunya i indicarà l’import màxim destinat a la concessió
d’aquests ajuts, així com la partida pressupostària a càrrec de la qual es concediran
les subvencions, ins a l’exhauriment de la partida pressupostària esmentada.
2.2 L’import màxim destinat als atorgaments dels ajuts regulats a la present
Ordre durant l’anualitat 2009 és de 100.000,00 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària TI06-D/470000306/3331, dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2009.
Aquests imports màxims podran ser objecte de modiicació d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries, mitjançant resolució del/de la conseller/a, que es
publicarà al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya. La concessió de les subvencions resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suicient en el moment
de la resolució d’atorgament.
2.3 Els ajuts concedits estan coinançats pel Fons Social Europeu en un percentatge del 50%, mitjançant el Programa Operatiu de l’eix 2, tema prioritari 69
per el periode 2007-2013.
Article 3
Requisits de les dones sol·licitants
3.1 Les dones sol·licitants hauran de complir els requisits generals següents en
el moment de sol·licitar l’ajut:
a) Estar inscrites en el Registre d’Explotacions Agràries de la Conselleria
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i d’alta a la Seguretat Social, en règim
especial de treballadors per compte propi o autònoms, o dins del sistema especial
per a treballadors agraris per compte propi inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms.
La sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Explotacions Agràries ha de ser
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posterior a l’1 de gener de 2009 i anterior a la data de inalització del termini de
presentació de sol·licituds.
Queden excloses aquelles dones que hagin obtingut aquest ajut amb anterioritat.
b) Tenir més 40 anys.
c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
d) 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 (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
e) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de
18.11.2003).
f) Complir qualsevol altre obligació legal o reglamentària que pugui afectarles.
3.2 El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la
documentació que preveu l’article 4 d’aquesta Ordre.
Article 4
Presentació de sol·licituds
4.1 Les sol·licituds dels ajuts objecte de la present Ordre s’han de presentar
segons el model normalitzat, que estarà a disposició de les dones interessades a la
pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (http://www.
gencat.cat/treball/) o a les adreces següents:
Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, Departament de Treball,
c. Sepúlveda, 148-150, 08011 Barcelona.
Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona, c. Albareda, 2-4,
08004 Barcelona.
Serveis Territorials del Departament de Treball a Girona, av. Lluís Pericot, 8690, 17003 Girona.
Serveis Territorials del Departament de Treball a Lleida, c. General Britos, 3,
25007 Lleida.
Serveis Territorials del Departament de Treball a Tarragona, c. Joan Baptista
Plana, 29-31, 43005 Tarragona.
Serveis Territorials del Departament de Treball a les Terres de l’Ebre, c. de la
Rosa, 9, 43500 Tortosa.
4.2 El termini de presentació d’aquestes sol·licituds resta obert durant tot l’any
i ins al 30 de setembre de cada exercici pressupostari.
4.3 Les sol·licituds han d’anar acompanyades amb la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat de la persona sollicitant.
b) Declaració expressa conforme no s’incorre en cap dels supòsits previstos a
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) Declaració responsable d’estar al corrent del pagament de les obligacions amb
la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb
l’Estat i amb la Generalitat.
d) Certiicat d’inscripció com a cotitular de l’explotació agrària en el Registre
d’Explotacions Agràries del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural o, a manca d’això, sol·licitud d’inscripció. Si no s’aporta aquest certiicat, la
persona sol·licitant autoritza al fet que es pugui demanar a l’òrgan competent del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, prèviament a la proposta
de resolució, informe de compliment de les condicions per a la inscripció.
e) Còpia de l’alta de la cotitular en el règim corresponent de la Seguretat Social.
f) Compromís exprés del manteniment de la cotitularitat durant cinc anys des
de la notiicació de la concessió del present ajut, signat pels dos cotitulars. Així
mateix, en aquest compromís el titular preexistent declararà que manté una relació
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conjugal o anàloga amb la persona que vol accedir a la cotitularitat i que aquesta
treballarà a l’explotació agrària.
g) Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d’acord amb el model
del Departament d’Economia i Finances disponible a l’adreça d’Internet:
http://www.gencat.cat/economia/serveis/models/index.html.
h) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajudes públiques i/o privades,
nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas de no haver-ne sol·licitat
d’altres, caldrà adjuntar una declaració responsable en aquest sentit.
i) Declaració conforme disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la
prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret
39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així
com d’acord amb les modiicacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12
de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
Les declaracions dels apartats b), c), f), h) i i) anteriors s’inclouen dins de l’imprès
de sol·licitud.
La documentació de l’apartat g) només s’haurà d’aportar en el cas de canvi de
dades o si és el primer cop que se sol·licita l’ajut al Departament de Treball o a la
Generalitat de Catalunya.
4.4 La signatura de la sol·licitud implica l’autorització al Departament de
Treball per tal que pugui fer les corresponents comprovacions per veriicar les
dades declarades i els documents presentats i en relació amb el compliment de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
4.5 En el cas de documents que ja es trobin en poder del Departament de Treball,
en aplicació del que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant
conforme no hi ha hagut modiicacions en la data de presentació de la sol·licitud,
fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació.
Aquesta declaració s’annexa a l’imprès de sol·licitud.
En el cas que sí que s’haguessin produït modiicacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5
anys des de la inalització del procediment pel qual es va lliurar s’haurà de presentar
necessariament la nova documentació.
4.6 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquest article, es
requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni
el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es
considera que es desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, 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, modiicada
per la Llei 4/1999, de 14 de gener.
Article 5
Procediment de concessió
5.1 El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquesta Ordre és el
procediment de caràcter reglat.
5.2 La concessió d’aquests ajuts correspon al/a la director/a general d’Igualtat
d’Oportunitats en el Treball del Departament de Treball.
El procediment d’atorgament s’iniciarà a instància de part, mitjançant la presentació de la sol·licitud de l’ajut a la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el
Treball del Departament de Treball que veriicarà el contingut i la documentació
presentada.
Les sol·licitud d’aquestes subvencions s’instruiran i es resoldran per ordre de
presentació ins a exhaurir la partida pressupostària assignada. Així mateix, la
concessió d’aquests ajuts queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries.
En el cas que un cop tancat l’exercici pressupostari, quedessin pendents de resoldre
sol·licituds presentades en temps i forma, aquestes es podran satisfer a càrrec de
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crèdits corresponents de l’exercici pressupostari següent, i restaran condicionades
al corresponent inici anual de gestió del programa així com de les disponibilitats
pressupostàries del nou exercici.
5.3 El termini màxim per resoldre serà de dos mesos a comptar des de la data en
què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seva
tramitació. Transcorregut el termini ixat sense que s’hagi notiicat una resolució
expressa, s’ha d’entendre desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.
5.4 Les resolucions d’aquestes subvencions es notiicaran a la persona sollicitant d’acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada
davant el/la conseller/a de Treball en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la notiicació de la resolució corresponent.
Article 6
Revisió
El Departament de Treball pot revisar les subvencions ja concedides i modiicarne la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció
concurrent d’altres ajuts.
Article 7
Obligacions de les dones beneiciàries
Les dones beneiciàries dels ajuts regulats en aquesta Ordre resten sotmeses a
les obligacions comuns següents:
a) Complir l’objectiu o realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la
subvenció i acreditar-ho davant el Departament de Treball.
b) Justiicar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que han determinat la concessió de l’ajut mitjançant els corresponents
justiicants.
c) Tenir una permanència ininterrompuda com a cotitular de l’explotació de
cinc anys com a mínim des de la notiicació de la concessió del present ajut, amb la
corresponent inscripció en el Registre d’Explotacions Agràries del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin als òrgans
concedents, i les de control de l’activitat econòmica i inancera que corresponguin a
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes
o a altres òrgans competents, aportant tota la informació que els sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors.
e) Comunicar al Departament de Treball l’obtenció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa inalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, així com
qualsevol alteració que afecti els requisits i les condicions tinguts en compte per a
la concessió de la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui, en
tot cas, abans de la justiicació de l’aplicació.
f) Proposar al Departament de Treball qualsevol canvi que, dins la mateixa
inalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser
autoritzat expressament per l’òrgan concedent.
g) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.
h) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
i) El compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya.
La Tresoreria de la Generalitat de Catalunya ha de comprovar amb caràcter previ al
pagament de les subvencions o les bestretes, el compliment de totes les obligacions
tributàries o d’altre tipus davant la Generalitat, i en cas d’incompliment, s’ha d’iniciar
el procediment de compensació dels crèdits a percebre per la dona beneiciària ins a
satisfer els deutes pendents, tant si són de naturalesa tributària com si no ho són.
j) Conservar els documents justiicatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
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els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i de control.
k) Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació d’acord amb els supòsits
previstos a l’article 12 d’aquesta Ordre.
l) Fer constar la col·laboració del Departament de Treball, en tota aquella inversió
o material escrit producte de l’actuació subvencionada.
m) No subrogar la gestió de qualsevol aspecte de l’activitat subvencionada.
n) Complir els requisits especíics que de l’ajut s’estableixin en aquestes bases
reguladores.
o) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectarlos.
Article 8
Pagament
Una vegada dictada la resolució de concessió dels ajuts es pagarà l’import total
de la subvenció reconeguda a cada dona perceptora sol·licitant.
Article 9
Seguiment i control
Les dones beneiciàries dels ajuts s’han de sotmetre a les actuacions de comprovació
que el Departament de Treball consideri necessàries i a les de control inancer que
corresponguin, d’acord amb el que preveuen els articles 97 i següents del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
inances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002) i els article
45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Article 10
Causes de revocació i procediment
10.1 Són causes de revocació i es procedirà a la revocació total o parcial de
la subvenció i, si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès de demora que correspongui, des del moment del pagament
de la subvenció i ins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament,
d’acord amb els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de inances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 37 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les següents:
a) L’obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les
que ho haurien impedit.
b) L’incompliment del compromís de manteniment de la cotitularitat durant cinc
anys des de la notiicació de la concessió del present ajut.
c) L’incompliment de l’obligació de justiicació o la justiicació insuicient, en
els termes que estableix l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
d) L’incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió contingudes
a l’apartat 4 de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) L’incompliment de les obligacions que estableixen els article 32.1, 32.3 i 36.4
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
f) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació
i control inancer que preveuen els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, així com l’incompliment de les obligacions
comptables, registrals o de conservació de documents quean en derivi la impossibilitat de veriicar la destinació donada als fons percebuts, el compliment de
l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència
de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa inalitat, procedents de
qualsevol administració o entitat pública o privada, nacionals, de la Unió Europea
o d’organismes internacionals.
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g) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als/a les
beneiciaris/es, així com dels compromisos assumits per aquests amb motiu de la
concessió de la subvenció, sempre que afectin la manera com s’han d’aconseguir
els objectius, fer l’activitat o executar el projecte que fonamenta la concessió de la
subvenció.
h) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als/a les
beneiciaris/àries, així com dels compromisos assumits per aquestes, amb motiu
de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això derivi la impossibilitat de veriicar la destinació donada als fons percebuts, el compliment de
l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència
de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa inalitat, procedents
de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea
o d’organismes internacionals.
i) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la
Unió Europea, d’una decisió de la qual derivi una necessitat de reintegrament.
10.2 Si com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i
control es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació esmentades
anteriorment, s’iniciarà la tramitació del corresponent procediment de revocació,
d’acord amb el que estableixen els article 98 i 100 del Text refós de la Llei de inances
públiques de Catalunya, aprovat mitjançant Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, modiicat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures inanceres.
10.3 La resolució d’inici d’expedient esmentada es notiicarà a la persona beneiciària perquè, en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri
necessàries o proposi el mitjans de prova que consideri oportuns.
10.4 Posteriorment i immediatament abans que es redacti la proposta de resolució, s’atorgarà a la dona sol·licitant el tràmit d’audiència corresponent per tal
que, en el termini de deu dies, al·legui i presenti els documents i les justiicacions
que consideri oportunes.
Es pot prescindir d’aquest tràmit d’audiència quan no igurin en el procediment ni
es tinguin en compte en la resolució altres fets, al·legacions i proves que els adduïts
per la persona interessada.
10.5 Transcorregut el termini esmentat, l’òrgan que va concedir la subvenció,
prèvia proposta de l’òrgan instructor de la subvenció, emetrà la resolució corresponent i reclamarà el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes
indegudament, amb els interessos que correspongui, d’acord amb la normativa
d’aplicació. En tot cas, l’incompliment de l’obligació de reintegrament pot originar,
si escau, l’execució de les garanties prestades.
10.6 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de inances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en la redacció
donada per la Llei 128/2004, de 27 de desembre, de mesures inanceres, contra
la resolució de revocació, que posa i a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la recepció de la notiicació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui
interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva notiicació.
Article 11
Renúncia
Les dones beneiciàries poden renunciar de forma expressa, total o parcialment,
als ajuts atorgats, i a aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució
corresponent.
Article 12
Incompatibilitats i concurrència
Aquesta subvenció serà compatible amb altres programes elaborats per les administracions públiques, excepte que es tracti d’una subvenció del mateix tipus,
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concepte i inalitat, o que es tracti d’una ajuda sotmesa al règim de mínimis pel
sector agrari.
Article 13
Infraccions i sancions
A aquests ajuts els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós
de la Llei de inances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.
Article 14
Causes d’invalidesa
Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es procedirà d’acord amb el
que estableix aquest article.
Article 15
Publicitat dels ajuts atorgats
15.1 La publicitat dels ajuts atorgats es farà mitjançant l’exposició de les subvencions concedides al tauler d’anuncis que correspongui, indicant la convocatòria, el
programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, la beneiciària, la quantitat
concedida i la/les inalitat/s de la subvenció.
15.2 Sens perjudici del que han establert a l’apartat anterior, es donarà publicitat
dels atorgaments de les subvencions mitjançant la seva exposició a la pàgina web
del Departament de Treball (http://www.gencat.cat/treball/).
Article 16
Publicitat de les subvencions per part de la beneiciària
La beneiciària de l’ajut ha de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del
inançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons
el que s’estableix a l’article 7.l) d’aquesta Ordre sobre les obligacions de les persones
i entitats beneiciaris i d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la
Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i
l’article 14.h) de la Llei general de subvencions.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Estudi d’impacte
El Departament de Treball durà a terme un estudi d’impacte sobre els resultats
derivats de les subvencions a les quals sigui d’aplicació aquesta Ordre i d’acord
amb els objectius previstos.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Règim jurídic aplicable
En tot el que no estigui previst en les bases reguladores aprovades per aquesta
Ordre, es procedirà d’acord amb el que estableix el Capítol IX del Text refós de la Llei
de inances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, i modiicat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures
inanceres, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de subvencions
en tot el que tingui consideració de bàsic.
Els ajuts regulats en aquesta Ordre s’acullen al Reglament (CE) núm. 800/2008,
de 6 d’agost, de la Comissió, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts
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compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE
(Reglament general d’exempcions per categories) (DOCE L 21/43, de 9.8.2008).
DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació al Diari Oicial
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 15 d’abril de 2009
MAR SERNA CALVO
Consellera de Treball
(09.106.109)

Disposicions

