CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER AL FOMENT DE
L’ACTIVITAT ECÒNOMICA AGROECOLÒGICA A CARDEDEU PER
L’ANY 2020

BDNS(Ident.): 532175

1.

Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari

oficial on s’ha publicat.
Per acord de la Junta de Govern de data 12 de maig de 2016, van ser
aprovades les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE
L’AJUNTAMENT

DE

CARDEDEU,

destinades

a

finançar

projectes/activitats dels àmbits cultural, juvenil, de participació
ciutadana,

cooperació

internacional,

esportiu,

educatiu,

desenvolupament econòmic local, acció social i de salut pública.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí
Oficial de la Província de data 31 de maig de 2016.
La

present

convocatòria

finançarà

projectes

de

l’àmbit

de

desenvolupament econòmic local amb la finalitat de: prioritzar les
apostes per la qualitat en els productes agroecològics amb el foment
de la producció local i agroecològica i la seva comercialització; fomentar
l’emprenedoria i la localització empresarial ajudant a les empreses
emergents agroecològiques; impulsar la demanda de productes
agroecològics de proximitat fomentant la compra i el consum agregat
d’aliments agroecològics.
2.

Quantia total màxima de les subvencions a atorgat de

l’àmbit del Desenvolupament Econòmic Local i consignació
pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de
les subvencions per al foment de l’activitat econòmica agroecològica de la
present convocatòria serà de 13.000,00 € i anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 24.43300.48088.
S’estableixen dues línies de subvencions:

Línia 1. Foment de la producció agroecològica mitjançant
l’estimulació de la producció.
El pressupost d’aquesta línia és de 8.000€ totals.
La quantia màxima de subvenció per beneficiari serà de 1.000,00 € i la
quantia mínima subvencionada serà de 500,00 €.
Línia 2. Foment de la producció agroecològica mitjançant
l’estimulació de la compra i consum col·lectiu de productes
agroecològics.
El pressupost d’aquesta línia és de 5.000,00 €.
La quantia màxima de subvenció per beneficiari serà de 5.000,00 € i la
quantia mínima subvencionada serà de 1.000,00 €.

Objecte, condicions i finalitat de la subvenció

3.

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar, promocionar i impulsar el
sector agroecològic a Cardedeu mitjançant l’estimulació de l’oferta i la
demanda del sector a nivell local. És dirigeix a dos àmbits clau:
- Línia 1. Activitats del sector agrícola, ramader, de producció i
elaboració d’aliments, ubicades a Cardedeu, que tinguin
CCPAE

(Consell

Català

de

la

el

certificat

Producció Agrària Ecològica, o hagin

formalitzat la seva inscripció al registre de certificació del CCPAE per les
explotacions o activitats ubicades a Cardedeu) amb la finalitat d’ampliar
l’oferta de productes agroecològics de proximitat.
La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o
elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica i que han estat
controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i
comercialització. Perquè un aliment es pugui certificar com ecològic ha de
complir amb una sèrie de principis i normes de producció sobre l’origen de
les llavors i dels animals, la fertilització, el control de plantes adventícies,
plagues i malalties, i alimentació del ramat, així com les tècniques
utilitzades per l’elaboració de productes transformats (productes ecològics
elaborats a partir de productes agraris animals o vegetals ecològics).

-

Línia 2. Activitats econòmiques de compra i consum organitzat en

grups locals de consumidors de compra col·lectiva de producció i productes
d’alimentació de proximitat certificats en ecològic amb la finalitat
d’impulsar i fomentar els principis de l’Economia Social i solidària i
potenciar el consum de producte agroecològic certificat amb fórmules de
compra i consum col·lectiu ecològic de proximitat (d’acord amb les

definicions de l’article 2 del Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre
l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris,
apartats a), b) i c) es consideren producte de proximitat els productes
agroalimentaris procedents de la terra o la ramaderia i/o d’un procés
d’elaboració o de transformació que es realitza a favor del consumidor o
consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona
intermediària, per part dels productors o agrupacions de productors
agraris).
Així doncs, la finalitat de la subvenció és potenciar la demanda i l’oferta del
mercat d’aliments agroecològics de proximitat amb fórmules de consum
col·lectiu.
Les actuacions per les quals se sol·liciti la subvenció han d’estar compreses
des de l’1 de desembre de 2019 i fins al 31 d’octubre de 2020.

Procediment de concessió

4.
El

procediment

de

concessió

de

les

subvencions

objecte

d’aquesta

convocatòria serà el de concurrència competitiva. La concessió de les
subvencions es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds
presentades en el període fixat i s’establirà una prelació d’acord amb els
criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret
a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.

Requisits per a la sol·licitud i forma d’acreditar-los

5.

Línia 1. Foment de la producció
l’estimulació de la producció.

agroecològica

mitjançant

Podran ser beneficiaris d’aquesta línia totes les persones físiques o jurídiques
que siguin productors agrícoles, ramaders o elaboradors de productes
alimentaris actius a Cardedeu i reuneixin les següents condicions:
•

No estar afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•

Estar donat d’alta al cens d’activitats econòmiques (alt censal a
l’Agència Tributària, models 036 o 037).

•

Les explotacions, activitats o centres de treball han d’estar ubicats a
Cardedeu i n’han de disposar del corresponent certificat conforme estan
inscrites al CCPAE. En cas de no tenir la certificació, han d’haver
formalitzat l’any 2020 la inscripció al registre de certificació CCPAE per
les explotacions o activitats ubicades a Cardedeu.

•

Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, i amb l’ens atorgant.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de
presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que
s’indiquen a l’article següent.

Línia 2. Foment i estimulació del consum agroecològic col·lectiu de
proximitat.
Podran ser beneficiaris de la línia 2 les persones jurídiques que reuneixin les
següents condicions:
• Associacions que portin a terme activitat econòmica, Cooperatives,
Societats laborals i fundacions, considerades empreses d’Economia
Social i Solidària d’acord amb la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia
Social. Article 5 Entitats de l’economia social.
• Amb seu social i el centre de treball a Cardedeu.
• Que d’acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin com
a finalitat

la promoció del consum de productes agroecològics i de

proximitat i ho estiguin portant a la pràctica.
• No estar afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Estar donat d’alta al cens d’activitats econòmiques (alta censal a
l’Agència Tributària, models 036 o 037).
• Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, i amb l’ens atorgant.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article
següent.
6.

Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud

Les persones físiques o jurídiques interessades hauran d’adjuntar a la
instància de sol·licitud la documentació que es preveu a l’article 12 de
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu i la

documentació específica que acrediti que es compleixen els requisits
establerts per aquesta convocatòria.
La sol·licitud es presentarà de forma electrònica a través del tràmit Instància
genèrica

de

la

seu

electrònica

de

l’Ajuntament

de

Cardedeu,

seu.cardedeu.cat, acompanyat de la següent documentació:
Línia

1.

Foment

de

la

producció

agroecològica

mitjançant

l’estimulació de la producció.
1. Model de sol·licitud normalitzat en el qual hi haurà de constar el
nom de la persona física o jurídica sol·licitant, adreça, telèfon, DNI
o NIF, persona de contacte i una adreça de correu electrònic a
efectes de notificacions respecte la subvenció.
2. Documentació acreditativa la persona sol·licitant de la subvenció:
a) Persona física:
•
•

Fotocòpia del DNI persona sol·licitant.
En el cas de concórrer en representació d’una persona
física, s’haurà d’aportar la fotocòpia del DNI del/de la
representant legal i la fotocòpia del corresponent
document públic d’atorgament de poders.

b) Persona jurídica:
•

Fotocòpia del NIF persona jurídica

•

Fotocòpia de l’escriptura de constitució o estatuts.

•

Fotocòpia

DNI

representant

legal

i

poders

de

representació
3. Declaració Censal de l’inici d’activitat empresarial (model 036 o
037 de l’agència tributària) o document acreditatiu de l’Agència
Tributària on consti l’epígraf IAE, el/s representant/s legal/s i el
domicili fiscal i adreça del local de desenvolupament de l’activitat.
4. Certificat de conformitat d’estar inscrit al Registre d’operadors del
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica – CCPAE.

En el cas d’estar en procés de conversió a producció o elaboració
agroecològica, documentació acreditativa de la formalització del
registre al CCPAE per les terres i/o activitats ubicades a Cardedeu
en conversió.
5. En el cas d’acreditació de terres i explotacions ramaderes:
acreditació de les terres i/o explotacions certificades, o en procés
de conversió, que estan ubicades al terme municipal de Cardedeu.
Document annex del certificat de conformitat CCPAE.

6. En el cas d’activitats o centre de treball d’elaboració, acreditació
de que l’activitat està ubicada a Cardedeu.
7. Acreditació dels criteris que s’especifiquen a l’article 12 d’aquesta
convocatòria per la seva valoració.
8. Declaració responsable, model normalitzat, de:
a) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’ens
atorgant.
b) El compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària.
c) El compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
d) De no estar incurs en cap de les circumstàncies que
impedeixin

obtenir

la

condició

de

beneficiari

de

subvencions públiques, establertes en l’article 13 de la Llei
general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre; i no
haver estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua
de la possibilitat d’obtenir subvencions.
e) De compliment dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària.
f) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa
finalitat, compromís de comunicar a l’ajuntament de
Cardedeu les subvencions que s’obtinguin en el futur.
9. Memòria del projecte/activitat realitzat pel que es demana la
subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
10.Memòria econòmica de l’actuació per la qual es demana la
subvenció, d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la
factura i justificant bancari de pagament pel que es demana la
subvenció.
11.Formulari de sol·licitud de transferència bancària d’acord amb el
model normalitzat.
Línia

2.

Foment

de

la

producció

agroecològica

mitjançant

l’estimulació del consum col·lectiu de productes agroecològics
1. Model de sol·licitud normalitzat en el qual hi haurà de constar el
nom de la jurídica sol·licitant, adreça, telèfon, DNI o NIF, persona
de contacte i una adreça de correu electrònic a efectes de
notificacions respecte la subvenció.
2. Documentació acreditativa la persona jurídica sol·licitant de la
subvenció:
• Fotocòpia del NIF persona jurídica

• Fotocòpia de l’escriptura de constitució o estatuts.
• Fotocòpia DNI representant legal i poders

de

representació
3. Declaració Censal de l’inici d’activitat empresarial (model 036 o 037
de l’agència tributària) o document acreditatiu de l’Agència
Tributària on consti l’epígraf IAE, el/s representant/s legal/s i el
domicili fiscal i adreça del local de desenvolupament de l’activitat.
4. Acreditació que el domicili social i l’activitat estan ubicades a
Cardedeu.
5. Acreditació dels criteris que s’especifiquen a l’article 12 d’aquesta
convocatòria per la seva valoració.
6. Declaració responsable, model normalitzat, de:
a) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’ens
atorgant.
b) El compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària.
c) El compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
d) De no estar incurs en cap de les circumstàncies que
impedeixin

obtenir

la

condició

de

beneficiari

de

subvencions públiques, establertes en l’article 13 de la Llei
general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre; i no
haver estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua
de la possibilitat d’obtenir subvencions.
e) De compliment dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària.
f) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa
finalitat, compromís de comunicar a l’Ajuntament de
Cardedeu les subvencions que s’obtinguin en el futur.
7. Memòria del projecte/activitat realitzat pel que es demana la
subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
8. Memòria econòmica de l’actuació per la qual es demana la
subvenció, d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de
la factura i justificant bancari de pagament pel que es demana la
subvenció.
9. Formulari de sol·licitud de transferència bancària d’acord amb el
model normalitzat.
En el supòsit que els documents exigits ja estiguin en poder de l’Ajuntament,
el sol·licitant, sempre que no hagi hagut modificacions i no hagi transcorregut

més de cinc anys des de la finalització del procediment al que corresponguin,
pot exercir el seu dret a no presentar-lo, fent constar la data i l’òrgan o
dependència en el que van ser presentats o emesos.
7.

Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a comptar
des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
La sol·licitud es presentarà de forma electrònica a través del tràmit Instància
genèrica

de

la

seu

electrònica

de

l’Ajuntament

de

Cardedeu,

seu.cardedeu.cat. Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que
es disposi d’un certificat qualificat vàlid i vigent. La falsedat en qualsevol dada
de la instància de sol·licitud i documentació adjunta, deixen sense efectes
aquest tràmit, des del moment en què es conegui i, en conseqüència,
comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que
puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat
a la concessió.
8.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incomplerta, es
requerirà a l’interessat i amb l’advertència de desistiment, per tal que, en el
termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació, procedeixi a la
seva rectificació o a fer les esmenes necessàries. Si transcorregut aquest
termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona
interessada ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb allò previst en la
normativa vigent en matèria de procediment administratiu.
9.

Òrgans competent per a la instrucció i la proposta de

concessió
L’ordenació i la instrucció del procediment es portarà a terme en l’Àrea de
Desenvolupament Comunitari, Regidoria de Desenvolupament Local.
El responsable de la instrucció del procediment serà el/la tècnic/a de l’àrea.
L’òrgan col·legiat, un cop vist l’informe de l’òrgan instructor, elevarà una
proposta de concessió a la Junta de Govern Local, òrgan competent per a
l’atorgament de les subvencions, qui indicarà a la resolució concretament
l’activitat subvencionable.

L’Òrgan col·legiat estarà format, segons el que preveu l’article 9.5 de
l’Ordenança general de subvencions de Cardedeu, per les següents persones:
President:

- Regidor/a delegat/a de l’Àrea corresponent

Vocals:

- Cap del CSETC
- Tècnic/a del CSETC.
- Administratiu/va de Serveis Econòmics

10.

Termini de resolució i notificació

S’examinaran conjuntament en un sol procediment totes les sol·licituds
presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte
administratiu.
El termini de resolució i notificació serà, com a màxim, de 3 mesos des de la
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds en el registre
d’entrada de l’Ajuntament de Cardedeu. La manca de resolució en el termini
indicat tindrà efectes desestimatoris.
11.

Règim de recursos

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la
mateixa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant de
l’Ajuntament, en el termini d'un mes, a comptar des de la rebuda de la
notificació, de conformitat amb allò que disposa la l’article 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o bé es podrà interposar directament Recurs
Contenciós Administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar del dia de la recepció
d'aquesta notificació.
Si transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició no
s'hagués produït cap resolució, aquest s'entendrà desestimat, i es podrà
interposar recurs contenciós-administratiu dins els sis mesos següents.
També es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos des del dia de la recepció de la notificació de la resolució expressa
del recurs de reposició.
12.

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció.

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor
valoració un cop aplicats els següents criteris objectius.

Línia 1. Foment de la producció agroecològica mitjançant
l’estimulació de la producció.
Les subvencions de la Línia 1 s’adrecen a activitats del sector agrícola
i ramader, de producció i elaboració d’aliments, ubicades a Cardedeu,
que tinguin o estiguin en procés d’obtenir la certificació ecològica.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, s’atorgaran un màxim
de 10 punts amb criteris únicament objectius, degudament acreditats,
aplicats d’acord a la ponderació següent:
a) Criteri Inici activitat de l’empresa, màxim 6 punts:
-

Inici activitat després de l’1/01/2020: 6 punts

-

Inici activitat entre l’01/01/2019 al 31/12/2019: 4 punts

-

Inici activitat entre l’01/01/2018 al 31/12/2018: 2 punts

-

Inici activitat anterior al 01/01/2017: 1 punt

a) Foment

de

l’economia

social1(s’entén

per

organització

d’economia social aquelles que adoptin una forma jurídica
economia social les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i
les associacions que desenvolupin activitat econòmica, les societats
laborals, les empreses d’inserció, els centres especials de treball,
les

confraries

de

pescadors,

les

societats

agràries

de

transformació): 2 punts
b) Certificació d’aplicació de Protocols davant el COVID-19: 2
punts
Línia 2. Foment de la producció agroecològica mitjançant
l’estimulació del consum col·lectiu de productes agroecològics
Les subvencions de la Línia 2 s’adrecen a activitats econòmiques de
l’Economia Social i Solidària que organitzen i gestionen la compra
col·lectiva i directa a productors d’aliments ecològics i de proximitat
certificats que estiguin ubicades a Cardedeu.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, s’atorgaran un màxim
de 10 punts amb criteris únicament objectius, degudament acreditats,
aplicats d’acord a la ponderació següent:

1

Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social. Article 5 Entitats de l’economia social.

a) Nombre de productors locals ecològics certificats, (radi inferior a
10 km amb centre Cardedeu), màxim 2 punts:
-

Compra entre 3 i 5 productors de producte ecològic certificat:
1 punts.

-

Compra entre 6 i més productors de producte ecològic
certificat: 2 punts.

c) Nombre de persones adherides (membres/socis) a la persona
jurídica sol·licitant, Màxim 6 punts:
- De 25 a 50 persones membres/socis consumidores: 2 punts.
- De 51 a 75 persones membres/socis consumidores: 4 punts.
- Més de 76 persones membres/socis consumidores: 6 punts.
d) Generació d’ocupació, màxim 2 punts:
- Contractació d’una persona entre ½ i 1 jornada de treball: 1
punt.
- Contractació de personal de més d’una jornada de treball: 2
punts.
Línia 1 i 2
Els criteris es valoraran sempre i quan el sol·licitant hagi presentant,
conjuntament amb la sol·licitud de subvenció, la documentació que els
acrediti.
Un

cop

valorades

les

diferents

sol·licituds

es

procedirà

a

ordenar

numèricament per ordre de major puntuació (de 10 a 0) i es proposarà
l’atorgament de la subvenció a les sol·licituds que obtinguin major puntuació.
En el cas de sol·licituds amb la mateixa puntuació s’estableix, si fos necessari,
l’ordre cronològic de presentació com a criteri de desempat.

13.

Despeses subvencionables i període d’execució

a) Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca
respongui

a

la

naturalesa

de

l’activitat

subvencionada,

que

resulti

estrictament necessària i es faci en el termini i en les condicions que
determina aquesta convocatòria.
b) Als

efectes

d’aquesta

convocatòria

subvencionables les següents:
-

Imposts indirectes com l’IVA

es

consideren

despeses

no

-

Despeses de transaccions financeres

c) Es considerarà despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada
amb anterioritat a l’acabament del període de justificació determinat a
aquestes bases.
d) Les actuacions per les quals se sol·liciti la subvenció hauran de ser
realitzades a partir de l’1 de desembre de 2019 i fins a 31 d’octubre de 2020.
Línia

1.

Foment

de

la

producció

agroecològica

mitjançant

l’estimulació de la producció.
Es consideren actuacions que poden ser objecte de subvenció les següents:
- Despeses relacionades amb les mesures de seguretat sanitària per poder
desenvolupar la seva activitat de manera segura: contractació serveis de
neteja i desinfecció del Coronavirus, equips de protecció i altres mesures
per impedir el contagi com ara mampares, equips de desinfecció, epi’s....
- Despeses relacionades amb l’obtenció de la Certificació de Protocols davant
el COVID-19.
- Despeses derivades de tractament de fertilització, control de plagues i
malalties i d’altres despeses derivades de l’adquisició de mitjans de
prevenció de plagues i malalties, tots ells permesos en l’agricultura
ecològica.
- Lloguer de maquinària per la neteja i desinfecció de material i espais de
l’activitat.
- Adquisició de petita maquinària i eines per a l’explotació de l’activitat,
sempre que estiguin directament destinats a la realització de l’activitat
objecte de l’ajut i que no superin l’import de 1.000,00 € (IVA exclòs).
- Lloguer de maquinària per a l’explotació de l’activitat i sempre i quan
estiguin directament destinades a la realització de l’activitat objecte de
l’ajut.
- Despeses associades a la certificació de producció ecològica (quotes anuals,
altes, renovació certificació, despeses derivades de l’adequació de
l’activitat per la seva certificació).
- Despeses derivades de les actuacions per al manteniment de l’eficiència
dels sistemes de reg i en l’estalvi de l’ús i aprofitament de l’aigua, i
d’eficiència energètica, que no superin l’import de 1.000,00 € (IVA exclòs).
Exemples: sistema gota a gota, control hídric eficient, estalvi energètic o
obtenció d’energia verda.
- Honoraris d’assessoraments sobre la sostenibilitat econòmicai

mediambiental i estudis de viabilitat.
- Despeses derivades de la realització de campanyes de promoció i
publicitat dels productes agroecològics.
Totes les despeses hauran d’estar relacionades directament amb el cultiu o
l’elaboració d’aliments ecològics realitzats a les terres o centre de treball de
Cardedeu.
La despesa mínima subvencionable és de 500,00 euros i la màxima 1.000€.
Línia

2.

Foment

de

la

producció

agroecològica

mitjançant

l’estimulació del consum col·lectiu de productes agroecològics
Es consideren actuacions que poden ser objecte de subvenció les següents:
-

Adquisició de mobiliari i eines per al desenvolupament de l’activitat,
sempre que estiguin directament destinats a la realització de l’activitat
objecte de l’ajut i que no superin l’import de 1.000,00 € (IVA exclòs).

-

Despeses derivades de l’arrendament del local on es desenvolupa
l’activitat.

-

Despeses relacionades amb l’adequació i posada a punt del local per la
reobertura: pintura, reparacions, instal·lacions, manteniment d’equips i
maquinària.

-

Despeses derivades de la contractació de serveis i mitjans telemàtics per
la gestió de comandes i compres a productors ecològiques.

-

Despeses derivades de la realització de campanyes de promoció i
publicitat dels productes agroecològics de proximitat.

-

Despeses derivades de contractació de personal.

Totes les despeses hauran d’estar relacionades directament amb l’activitat
de compra-venda de productes agroecològics locals.
La despesa màxima subvencionable és de 5.000,00 euros.

14.

Justificació

La justificació de les subvencions és presentarà simultàniament amb la
sol·licitud, mitjançant model normalitzat, dins del termini de sol·licitud.

La documentació justificativa de la subvenció atorgada es presentarà d’acord
al model normalitzat que proporcionarà l’Ajuntament de Cardedeu als
beneficiaris/àries, i estarà signada pel representant legal de l’entitat o per la
persona física beneficiària, i adreçada a l’alcalde de l’Ajuntament de
Cardedeu.
L’Ajuntament podrà requerir les factures o documents originals justificatius
de les obligacions reconegudes en la relació de les despeses justificades.
Si la documentació justificativa presentada és incomplerta o incorrecta, es
requerirà al/la beneficiari/ària, per escrit, perquè faci les rectificacions
oportunes en el termini improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar a partir
de l’endemà de la notificació del requeriment. En el supòsit que no s’esmenin
les deficiències dins del termini referit es procedirà al revocament parcial o
total de la subvenció.
Línia

1.

Foment

de

la

producció

agroecològica

mitjançant

l’estimulació de la producció.
La documentació justificativa a presentar és la següent:
- Memòria de l’actuació amb indicació de les activitats realitzades i els
resultats obtinguts.
- Model normalitzat de compte justificatiu que inclourà una relació de les
despeses de l’activitat amb identificació del creditor, l’import, la data
d’emissió i de pagament, i si s’escau, els desviaments respecte al
pressupost.
- Document acreditatiu de certificació/renovació del CCPAE pel període 20202021.
- Còpia de les factures o documents justificatius i els seus comprovants de
pagament.
- Relació d’altres ingressos obtinguts o subvencions rebudes pel mateix
concepte, si s’escau.
- En el cas de factures corresponents a tractament de fertilització, control de
plagues i malalties, cal acompanyar la factura d’un certificat conforme el
producte utilitzat està permès a l’agricultura ecològica.
- En cas d’adquisició de maquinària i/o eines, fotografia del bé adquirit i
fotografia que evidenciï la seva utilització per a la realització de l’activitat
objecte de l’ajut.
- En cas de lloguer de maquinària i/o eines, fotografia del bé adquirit i
fotografia que evidenciï la seva utilització per a la realització de l’activitat

objecte de l’ajut.
- En el cas de despeses derivades d’actuacions d’eficiència del sistema de
reg, ús i aprofitament de l’aigua i eficiència energètica, evidència de
l’actuació mitjançant fotografies, certificats...
- En el cas de factures justificatives corresponents a assessorament, s’haurà
d’annexar a la factura un informe explicatiu de l’assessorament dut a
terme.
- En el cas que es faci publicitat del projecte/activitat subvencionada, una
mostra o recull dels elements publicitats on quedi constància del suport de
l’Ajuntament de Cardedeu, amb el logotip de la institució, així com el
logotip de “Cardedeu agroecològic”.

Línia 2. Foment i estimulació del consum agroecològic col·lectiu de
proximitat.
La documentació justificativa a presentar és la següent:
-

Memòria de l’actuació amb indicació de les activitats realitzades i els
resultats obtinguts.

-

Relació de proveïdors productors locals ecològics certificats de l’entitat
durant el període elegible.

-

Model normalitzat de compte justificatiu que inclourà una relació de les
despeses de l’activitat amb identificació del creditor, l’import, la data
d’emissió i de pagament, i si s’escau, els desviaments respecte al
pressupost.

-

Còpia de les factures o documents justificatius i els seus comprovants de
pagament.

-

Relació d’altres subvencions rebudes pel mateix concepte, si s’escau.

-

En el cas de factures justificatives corresponents a assessorament,
s’haurà d’annexar a la factura un informe explicatiu de l’assessorament
dut a terme.

-

En el cas de despeses de condicionament del local, fotografies abans i
després de realitzar les actuacions, si s’escau.

-

En cas de contractació de personal s’haurà d’aportar: contracte laboral,
nòmines i documents corresponents a la cotització a la Seguretat Social a
càrrec de l’empresa.

-

En el cas que es faci publicitat del projecte/activitat subvencionada, una
mostra o recull dels elements publicitats on quedi constància del suport
de l’Ajuntament de Cardedeu, amb el logotip de la institució, així com el
logotip de “Cardedeu agroecològic”.

15.

Mitjans de notificació o publicació

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades
als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de
la resolució.
D’acord amb l’article 42 i l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment

Administratiu

Comú

de

les

administracions

públiques,

l’Ajuntament de Cardedeu notificarà la concessió de l’ajut mitjançant la
publicació en el tauler d’anuncis de la Corporació, l’e-tauler i en la web
municipal.

16.

Pagament de l’ajut

El pagament de la subvenció s’efectuarà al compte corrent de l’entitat contra
presentació de les justificacions de l’activitat subvencionada, i quan la unitat
gestora hagi emès un informe favorable, en el qual s’acrediti que l’activitat
subvencionada ha estat realitzada a plena satisfacció i d’acord amb les
condicions establertes en l’acord de concessió, i hagi estat aprovada per
l’òrgan competent.”

