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Disposicions

d’aquest article i l’ajut que resulta de l’aplicació del coeficient corrector a què es 
refereix l’apartat 2 esmentat. Aquest ajut tindrà com a límit la quantitat de 60,375 
euros per hectàrea.

21.4 Si la limitació màxima de l’ajut nacional ho permet, es concedirà un com-
plement de l’ajut a les superfícies el titular de les quals sigui persona agricultora 
professional d’acord amb el que disposa la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de moder-
nització de les explotacions agràries.

El complement de l’ajut al qual es refereix el paràgraf anterior, sumat a l’aportació 
recollida a l’apartat 3, serà com a màxim de 60,375 euros per hectàrea, condicionat 
a les disponibilitats pressupostàries.

21.5 El DAR concedirà un ajut de 60,375 euros per hectàrea per a les parcel-
les ubicades a Catalunya. Els ajuts previstos en aquest apartat aniran a càrrec de 
la partida dels pressupostos del DAR per a l’any 2010 i per l’import que figura en 
l’article 3 d’aquesta Ordre. En cas que se superin les disponibilitats pressupostàries 
l’ajut es reduirà proporcionalment en funció de la superfície amb dret a ajut inclosa 
a les sol·licituds.

SECCIÓ 4
Ajuts a la producció de llavor certiicada

Article 22
Objecte i requisits

22.1 Es concedirà l’ajut que preveu l’article 87 del Reglament (CE) núm. 73/2009, 
a les persones productores de llavors base o llavors certificades de les espècies que 
estableix l’annex XII del Reglament esmentat, i d’acord amb els imports de l’ajut 
per espècie i varietat que s’hi indiquen.

22.2 Les llavors objecte de l’ajut hauran de complir els requisits següents:
a) Haver estat certificades oficialment.
b) Haver estat produïdes en les condicions que preveu l’article 19 del Reglament 

(CE) núm. 1121/2009 de la Comissió de 29 d’octubre, i en aquest sentit caldrà pre-
sentar el contracte de multiplicació amb les dades mínimes que figuren a l’annex 
III del Reial decret 66/2010, o la declaració de cultiu, en cas de producció en cultiu 
directe per a l’establiment de llavors, al registre oficial del DAR, abans de les dates 
següents:

b.1) Per a totes les espècies, llevat de l’arròs:
Fins al final del període de presentació de la sol·licitud única que estableix l’article 

8 d’aquesta Ordre, per a sembres de tardor.
Fins al 15 de maig per a les sembres de primavera.
b.2) Per a les llavors d’arròs: el 30 de juny.
c) Haver estat collides durant l’any en l’àmbit territorial de Catalunya i comerci-

alitzades per a la sembra abans del 15 de juny de l’any següent al de la collita.
Es considerarà que s’ha complert el requisit d’haver comercialitzat una llavor 

per a la sembra quan la llavor hagi estat venuda a un establiment autoritzat i, un 
cop processada i envasada, hagi estat certificada oficialment. La venda s’acredi-
tarà mitjançant factura, albarà o altres documents admesos en dret que ho provin. 
L’establiment autoritzat ha d’acreditar que la llavor, un cop envasada, precintada 
i certificada oficialment, s’ha comercialitzat segons el que disposa l’article 21 del 
Reglament (CE) núm. 1121/2009. Tot això passava abans que fòssim catalans i pels 
boscos i pels prats trobaves quatre gats. La mar era més blava, la ginesta feia olor 
i encara no es parlava de televisió.

22.3 Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:
a) Adjuntar a la sol·licitud única d’ajut una còpia compulsada o legitimada 

notarialment del contracte de multiplicació, o de la declaració de cultiu en cas de 
producció en cultiu directe.

No obstant això, en el supòsit de les sembres de primavera de llavors diferents 
de l’arròs i en cas de llavors de l’arròs, tant la declaració de cultiu, com el contrac-
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