Bases per la concessió de subvencions a la defensa del productor agrari envers a l’amenaça de la
plaga del porc senglar.
Article 1
Objecte
Aquestes bases tenen com a finalitat establir les regulacions per la concessió de subvencions
destinades a la a la defensa del productor agrari envers a l´amenaça de la plaga del porc senglar,
dins del marc d’un conjunt d’accions on l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant té amb
la producció agrària autòctona.
L’excés de porc senglar té múltiples facetes d´acció dins del nostre municipi, que podrien anar des
de la sanció a qui doni menjar o defensa d´aquests animals, com per a fer estudis per trobar
alternatives a la reducció de la fecunditat, en aquest cas, s´ha decidit iniciar aquest període
d´ajudes a la pagesia per impedir l’accés dels senglars als camps i garantir la recuperació de la
inversió realitzada.
Aquesta subvenció es destina al col·lectiu empresarial local i associatiu, mantenint la iniciativa
agrària i la participació activa dels responsables d’aquestes explotacions amb l’objectiu de fixar
persones al territori dins d’un sector en perill d’extinció.
Article 2
Tipus d’accions, destinació i quantia de les subvencions
Seran objecte de la subvenció que regula les presents bases els següents tipus d’accions:
2.1 Ajuts directes a la nova inversió i reparació d’instal·lacions ja realitzades per la defensa del
paisatge agrari al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i compatibles amb la DUN.
Se consideraran despeses imputables:
A)
B)
C)
D)
E)

Malla simple torsió (enterrada 30 cm o no).
Malla cinegètica o ramadera (enterrada 30 cm o no).
Malla rural de lligada progressiva.
Pals, cables, tensors i cimentació.
Pastors elèctrics, plaques fotovoltaiques, bateries i altres sistemes elèctrics i electrònics
de protecció.

La quantia d’ajut serà del 40% de la despeses justificades amb un màxim de 1.000€.
Els beneficiaris que hagin realitzat i justificat les inversions del punt 2.1, podran acollir-se a la
subvenció 2.2.
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2.2 Ajuts directes a la despesa per la defensa del paisatge agrari al municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant i compatibles amb la DUN
A) Tot tipus d’assegurances agràries que cobreixi els danys del porc senglar a parcel·les
agràries. Part proporcional al nou risc específic assegurat. Ajut del 100%
B) Ús de feromones de llop. Ajut del 70%
c) Granulat alimentari per a senglars. Ajut del 50%
La quantia d’ajut del punt 2.2 màxim de 800€.
Els beneficiaris no titulars de la Declaració Única Agrària (DUN), percebran el 50% de l´ajut
resultant dels punts 2.1 i 2.2.
Article 3
Convocatòria per a la presentació de sol·licituds
La convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció de les subvencions previstes en
aquesta bases s’efectuarà anualment en funció de les corresponents disponibilitats
pressupostàries mitjançant resolució de la junta de govern. El termini de presentació de les
sol·licituds dependrà de l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar i de la quantia màxima
destinada.
Article 4
Beneficiaris de la subvenció
Podran ser beneficiaris de les subvencions que preveuen aquestes bases: persona titular de
l'explotació agrària ( Titular de la Declaració Única Agrària DUN), responsables d’explotacions
agràries, empresaris individuals, petites empreses ja existents i petites empreses de nova creació
que realitzin activitats en el sector agroalimentari, establert el seu domicili social al municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, estant al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb
aquest Ajuntament.
Aquestes bases no seran d’aplicació als beneficiaris pel mateix concepte per la subvenció per la
recuperació i comercialització de producte agrari.
Article 5
Presentació de sol·licituds
A les oficines de l´OMAC de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tindran a disposició
dels interessats els models normalitzats de sol·licituds.
Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant en format paper/presencial o a través de la seu electrònica.
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En el cas de persones jurídiques haurà de ser presentada a la seu electrònica municipal mitjançant
la corresponent instància electrònica amb la documentació adjunta igualment signada i en format
electrònic, en compliment d’allò disposat a l’art. 14 de la LPACAP.
Article 6
Criteris Comuns per la selecció
L’avaluació de les sol·licituds serà realitzada per una Comissió de valoració integrada per tècnics
de promoció econòmica de l’Ajuntament de Vandellòs. Els tècnics encarregats de la valoració de
les sol·licituds presentaran a la Junta de Govern un informe que avaluï la possible subvenció a la
contractació amb les prioritats següents:
•
•
•
•
•
•

Viabilitat tècnica de l’actuació (Inversió i despesa) fins a 30 punts.
Superfície d’actuació ( 10 punts )
Ser membre d’una associació agrària local ( 10 punts )
Ser membre d’una associació agrària supralocal (5 punts)
Contractació de serveis i/o adquisició de consumibles al municipi origen de l’ajut ( fins a 5
punts)
Respecte a l’import atorgat en la darrera convocatòries d’ajut;
5 punts quan el grau d’execució sigui superior al 85-95%;
15 punts quan el grau d’execució sigui superior al 95%;
-15 punts quan el grau d’execució sigui inferior al 85%.

Article 7
Atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment de concurrència competitiva, tenint en
compte els criteris de selecció indicats.
La resolució de les subvencions serà competència de la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant .
Article 8
Procediment
Per poder avaluar aquest criteris s’hauran d’aportar a les oficines de l´OMAC de l’Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant:
Dades del sol·licitant:
•
•
•

Instància model de la sol·licitud.
Fotocopia DNI/NIE.
Memòria d’actuació mesurable i resum fotogràfic de l’estat del tancat abans i després
de la inversió.
• Plànol de la superfície de l’actuació ( Plànol sigpac i nom de parcel·la o parcel·les)
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•

Document que acrediti ser Titular de la Declaració Única Agrària DUN o document de
cessió per l’explotació agrària i/o forestal.
• Còpia de l’escriptura de la parcel·la subjecta a la subvenció.
• Document que acrediti la pertanyensa a una associació agrària (Local o supralocal)
Article 9
Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les subvencions establertes en aquestes bases resten sotmesos a les obligacions
següents:
a) Complir amb l’objecte de la sol·licitud, en els termes aprovats, realitzant l’activitat o
adoptant el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho
davant l’Ajuntament.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació segons s’estableix al punt anterior.
c) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en
la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser autoritzat expressament per l’òrgan
competent.
d) Comunicar a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant l’obtenció d'altres
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol entitat pública o
privada, nacional o internacional.
e) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no ser deutor per
resolució de procedència de reintegrament.
f) Declarar responsablement al moment de la sol·licitud, no estar sotmès a les prohibicions
per obtenir la condició de beneficiari d’aquests ajuts, previstes en els apartats 2 i 3 de
l'article 13 de la LGS.
Article 10
Justificació de la subvenció
El beneficiari de l’ajut haurà de justificar l’acompliment de la finalitat per la qual ha estat atorgada
la subvenció, d’acord amb la documentació requerida a la corresponent resolució, de conformitat
amb el que s’estableix en les presents bases.
En el cas que es cregui oportú, es pot realitzar una visita al territori in situ.
El termini per justificar la subvenció serà d’un mes a partir de la finalització de la convocatòria.
Documentació acreditativa de la realització de l’activitat subvencionada:
• Originals o còpies compulsades de factures i rebuts de conformitat de pagament bancari de
les despeses objecte de la present subvenció i altres documents de valor probatori
equivalent, tal i com estableix l’Art.30.3 de la Llei General de Subvencions.
Els pagaments en efectiu també es podran justificar mitjançant declaració signada per
l'empresa/autònom emissor/a de la factura en la què declari l'abonament, per part del
beneficiari de la subvenció, de la factura en qüestió amb la data en que es va realitzar el
pagament indicant que el mitjà, ha estat l’efectiu.
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L’aportació concedida haurà de ser justificada, pel que fa a les factures, amb la presentació
de les factures corresponents originals o fotocòpies compulsades d’acord amb el RD
1619/2012, de 30 de novembre, en el qual s’aprova el Reglament on es regulen les
obligacions de facturació.
•
•

Zona d’actuació marcada mitjançant plànol amb la informació gràfica de l’explotació sigpac
o mitjançant la documentació de l’aplicació CROMOS.
Resum fotogràfic de l´actuació realitzada.

La totalitat de la documentació justifica, quan es tracti de persones jurídiques haurà de ser
presentada a la seu electrònica municipal mitjançant la corresponent instància electrònica amb la
documentació adjunta igualment signada i en format electrònic, en compliment d’allò disposat a
l’art. 14 de la LPACAP.
En cas de que el/la sol·licitant sigui persona física aquesta presentació podrà realitzar-se en format
paper/presencial, essent la presentació electrònica una opció i no pas una obligació d’aquest.
Article 11
Pagament
El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització del
projecte subvencionat, i un cop un tècnic hagi elaborat un acte favorable de comprovació.
Article 12
Causes de revocació
Són causes de revocació, d’acord amb el que preveuen els articles 99 i 100 del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, i es procedirà
a la revocació total o parcial de la subvenció, les següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haurien
impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o no adopció del
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) L’ incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que
estableix l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions; així
com l’ incompliment
d) del que estableix els articles 14 i 15 d’aquesta Llei en relació a les actuacions de control i
comprovació.
e) Incompliment per part del beneficiari d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries
o amb la Tresoreria General de la Seguretat Social durant tot el procediment de concessió
de l’ajut, des de la seva convocatòria fins la justificació del mateix.
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f) Incompliment de la Declaració Responsable de no estar immers en prohibició per rebre
ajudes públiques en els termes establerts a l’art. 13 de la LGS durant tot el procediment de
concessió de l’ajut, des de la seva convocatòria fins la justificació del mateix.
Article 13
Definicions
Als efectes d’aquestes bases, es considerarà petita empresa la que s’ajusti a la definició establerta
a l’annex 1 del Reglament (CE) núm. 800/2008, pel qual es declaren determinades categories
d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del tractat, d’acord amb
la qual s’entén per petita empresa la que ocupa menys de 50 treballadors i que té un volum de
negoci anual que no excedeix els 10 milions d’euros, o un balanç anual que no excedeix els 10
milions d’euros.
Diligència
Per fer constar que aquestes bases van ser aprovades per acord plenari del 9 d’abril de 2020 i
publicades definitivament al BOP de 28 de maig de 2020 (CVE 2020-2860)
L´Alcalde

La Secretària General
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