AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT

Bases per la concessió de subvencions a la recuperació i
producte agrari i forestal.

comercialització de

Article 1
Objecte
Aquestes bases tenen com a finalitat establir les regulacions per la concessió de
subvencions destinades a la producció i venda de proximitat dels productes
agroalimentaris o productes “KM0”,dins del marc d’un conjunt d’accions on
l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant té com a objectiu reduir les actuals
taxes d’atur.
Aquesta subvenció es destina al col·lectiu empresarial local i associatiu, promovent 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:
2.1Ajuts a l’explotació emplaçada al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i
compatibles amb la DUN: Despeses pròpies de l’activitat agrària ( podar, tallar llenya,
adobar, ensulfatar, condicionar terreny, sembrar i collita). Se consideraran despeses
imputables:
a)Cost Laboral: La contractació de treballadors empadronats al municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, inscrits a la Borsa de Treball del municipi, i
inscrits a l’atur com a DONO (demandant d’ocupació no ocupat).
b)Consumibles: Combustible agrari, ferreteria, reparacions i productes químics.
Despeses compreses dins del període del maig de l’any anterior de la sol·licituds de la
subvenció i el mes de desembre de l’any de la data de presentació de la subvenció. La
quantia d’ajut serà del 20% de la despeses justificades amb un màxim de 1400€.
2.2 Ajuts a la transformació i comercialització producte local (fruita, derivats, biomassa
i altres)
Es consideraran despeses imputables:
a)Cost del disseny de la marca, logotip, web i registre.
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b)Cost de l'embalatge i transformació: Disseny estructural i cost de producció
per protegir el contingut, facilitar la manipulació, maneig, requisits legals,
composició i ingredients.
d)Cost per la formació en les àrees màrqueting, desenvolupament de nous
productes agraris per part dels responsables de les explotacions, assistència a
fires i actes promocionals.
e)Cost per la reconversió de cultiu autòcton.
Despeses compreses dins del període del maig de l’any anterior de la sol·licitud de la
subvenció i el mes de desembre de l’any de la data de presentació de la subvenció. La
quantia d’ajut serà del 40% de la despeses justificades amb un màxim de 1200€.
2.3 Ajuts a la recuperació de territori del municipi, principalment zones arbrades per a
noves explotacions agràries, millora d’accessibilitat i protecció forestal, per concepte
no compatibles amb els ajuts gestionats per l’Agrupació de Defensa Forestal local.
a)Per actuació pròpia del responsable de l’explotació:
a.1)Cost Laboral: La contractació de treballadors empadronats al
municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, inscrits a la Borsa de
Treball del municipi, i inscrits a l’atur com a DONO (demandant
d’ocupació no ocupat) amb formació específica demostrable en el sector
forestal ( Peó forestal ).
a.2) Consumibles: Combustible agrari, ferreteria, reparacions i productes
químics.
Combustible agrari, ferreteria, reparacions i gestió de residus.
b)Per actuació externa: Cost de l’actuació.
Despeses compreses dins del període del maig de l’any anterior de la sol·licitud de la
subvenció i el mes de desembre de l’any de la data de presentació de la subvenció. La
quantia d’ajut serà del 30% de la despeses justificades amb un màxim de 1800€.
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),
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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 de l’ajut a la
creació neta d’ocupació de les Bases Reguladores dels Incentius a la Implantació de
Projectes Innovadors i Noves activitats Estratègiques per al Municipi que demanin
subvenció a l´emprar de la tipología recollida en l´article 3 d) de l´annex I de les dites
bases.
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.
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 (explotació, transformació, recuperació) fins a
20 punts.
Superfície d’actuació ( 10 punts )
Generació de nous productes agroalimentaris ( 15 punts )
Foment de la igualtat d’oportunitats dins el projecte ( fins a 5 punts)
Generació neta d’ocupació (fins a 10 punts)
Titular de la Declaració Única Agrària DUN (5 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%.
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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
Les entitats i persones beneficiàries presentaran una oferta d’ocupació de caràcter
específic a la Borsa de Treball Municipal ( IDETSA), per la contractació dels treballadors
amb càrrec a la subvenció.
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.
Plànol de la superfície de l’actuació ( Plànol sigpac i nom de parcel·la o
parcel·les)
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 d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO), en el cas
de contractació.
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.
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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, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o
despeses subvencionades, procedents de qualsevol altre Administració.
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.
Documentació acreditativa de la realització de l’activitat subvencionada:
Còpies compulsades de factures i rebuts de conformitat de pagament bancari
de les despeses objecte de la present subvenció.
Zona d’actuació marcada mitjançant plànol amb la informació gràfica de
l’explotació sigpac o mitjançant la documentació de l’aplicació CROMOS.
Albarà lliurament de peces de transformació i comercialització producte local,
mostra en dipòsit.(Article 2 2.2)
Còpies compulsades dels TC1 i TC2 dels darrers 4 mesos abans de les
contractacions subjectes a la present subvenció.
Curriculum vitae de la persona contractada adjuntant còpia de la formació
específica sector forestal.
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
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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 del que estableix els articles 14 i 15
d’aquesta Llei en relació a les actuacions de control i comprovació.

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 inicialment al Ple del
28 d´abril de 2014 i publicades inicialment al BOP 103 de 6 de maig de 2014 i
definitivament al BOP 129 de 5 de juny de 2014.
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, 5 de juny de 2014.
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La secretària General

L´alcalde
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