
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LA PRODUC CIÓ i
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOU.

1.1.1.1. ObjecteObjecteObjecteObjecte

L’objecte dels ajuts és cofinançar les despeses del procés de producció i comercialització de productes agroalimentaris de
Palou.

2.2.2.2. FinalitatFinalitatFinalitatFinalitat

La finalitat de la subvenció és estimular la producció i comercialització de productes agroalimentaris inclosos a la marca
“Productes de Palou”.

3.3.3.3. ImportImportImportImport

L’import de la subvenció no superarà el 50% del cost de l’actuació sol�licitada, amb un màxim de 5.000 € per beneficiari.

4.4.4.4. BeneficiarisBeneficiarisBeneficiarisBeneficiaris

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, titular d'una activitat
que produeixi o elabori producte agroalimentari, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En cas de ser productor, caldrà acreditar dret d’us dels bens de producció en l’àmbit de Palou, i en cas de ser elaborador,
caldrà acreditar que es disposa de possibilitat de transformar producte primari de Palou.

En tots dos casos caldrà acreditar documentalment aquestes circumstàncies mitjançant títol de propietat, contracte de
lloguer, acord d'explotació o qualsevol altra documentació amb validesa jurídica, d'acord amb el que s'indica a la base 8.

5.5.5.5. RequisitsRequisitsRequisitsRequisits

• Estar donat d’alta com a activitat a Hisenda i Seguretat Social, acreditat mitjançant el certificat corresponent expedit i
vigent.

• Produir com a mínim un producte amb la marca “Productes de Palou”1 en el moment de presentar la sol�licitud o en un
termini màxim de 12 mesos, que s'haurà de detallar en la memòria descriptiva, d'acord amb el que s'indica a la base 8.

• Declarar que en els darrers 3 anys no ha rebut ajuts de minimis que, sumats a l’import sol�licitat, no superin els 7.500 €.

6.6.6.6. Despeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionables

Les despeses subvencionables son, a títol orientatiu:

• Recuperació de regadius: instal�lació de sistemes de reg localitzat

• Conversió a ecològic

• Arrendament de terres: cost d’1 any d’arrendament (aquesta despesa no podrà superar el 25% de la quantitat
justificada)

• Etiquetatge: adquisició de maquinària i materials per a l’etiquetatge de producte

• Processament i transformació de producte: instal�lacions per al processament o transformació de producte

• Màrqueting: campanyes de promoció

• Tràmits: despeses administratives d’obertura, registre, adequació o modificació d’activitat

1: Es pot demanar informació sobre el funcionament de la Marca al telèfon 938614783 o a l’adreça
productesdepalou@ajuntament.granollers.cat.



7.7.7.7. Terminis per presentar la sol�licitudTerminis per presentar la sol�licitudTerminis per presentar la sol�licitudTerminis per presentar la sol�licitud

La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP i finalitzarà en el termini de 3 mesos.
Aquest termini es podrà prorrogar fins a un màxim de 2 mesos en cas que no s'hagin presentat sol�licituds o per tal de
facilitar la preparació de les sol�licituds per part de les persones interessades.

8.8.8.8. Documentació a presentarDocumentació a presentarDocumentació a presentarDocumentació a presentar

• Instància signada per la mateixa persona titular de l’activitat sol�licitant acollir-se a l’ajut, on s’indiquin les dades de
contacte. Aquestes dades de contacte han d’incloure una adreça electrònica.

• Còpia del DNI de la persona que signa la instància

• Còpia de l'alta de l'activitat econòmica a Hisenda i a la seguretat social

• Certificats d'Hisenda i de la Seguretat Social conforme la/es persona/es titular/s hi estan al corrent de pagament

• Compte bancari on s’efectuarà la transferència per l’import de la subvenció atorgada i documentació del banc que
acrediti que el titular del compte bancari correspon amb el beneficiari de la subvenció.

• Memòria descriptiva de la o les actuacions objecte de l’ajut indicant, com a mínim:

– Objectiu del projecte

– Descripció de les actuacions previstes

– Pressupost detallat de les despeses previstes

– Termini d’execució

– Import sol�licitat

• Per a productors  : qualsevol documentació que acrediti que s’estan explotant les parcel�les o els bens de producció als
que es refereix el projecte:

– Còpia de la DUN (Declaració Única Agrària) de l’any en qüestió, o bé;

– Còpia de l’escriptura pública acreditativa de titularitat, o bé;

– Còpia del contracte d’arrendament o acord d’explotació amb el/la propietari/ària, o bé;

– Declaració jurada sobre l’existència d’un vincle contractual amb el/la propietari/ària, o bé;

– Còpia dels rebuts de pagament de l’arrendament

• Per a elaboradors  : acreditació que es disposa de possibilitat de transformar producte primari de Palou

• En el cas de persones jurídiques caldrà aportar, a més   :

– Còpia del DNI del/la representant legal

– Còpia del NIF de l'entitat

– Escriptura de constitució i estatuts

– Poders de representació i/o certificat expedit pel/la secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal de la
persona sol�licitant

9.9.9.9. Lloc de presentació de la sol�licitud:Lloc de presentació de la sol�licitud:Lloc de presentació de la sol�licitud:Lloc de presentació de la sol�licitud:

La  sol�licitud  de  subvenció,  acompanyada  de  la  resta  de  documentació,  es  podrà  presentar  en  l'Oficina  d'Atenció
Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, núm.7; o en el centre de serveis a les empreses Can Muntanyola, al camí del
Mig, 22 (Polígon Palou Nord), en horaris d'obertura al públic.

10.10.10.10. Publicitat de la convocatòria:Publicitat de la convocatòria:Publicitat de la convocatòria:Publicitat de la convocatòria:

Aquesta convocatòria es farà pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al web de
l'Ajuntament de Granollers.

11.11.11.11. Dotació pressupostàriaDotació pressupostàriaDotació pressupostàriaDotació pressupostària

La dotació és de 20.000,00 euros, que estan previstos a la partida H160 24152 47900 “Subvenció Explotacions Agrícoles
Pla de Xoc 2013” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2013.

12.12.12.12. Òrgan instructorÒrgan instructorÒrgan instructorÒrgan instructor

L'òrgan instructor  d'aquesta  convocatòria  de subvencions  és  la  regidoria  de promoció  econòmica,  comerç,  turisme i
relacions amb les empreses.



13.13.13.13. Comissió AvaluadoraComissió AvaluadoraComissió AvaluadoraComissió Avaluadora

La comissió  avaluadora  que  examinarà  i  avaluarà  les  sol�licituds  de  subvenció  estarà presidida per  la  Regidora  de
promoció econòmica, comerç, turisme i relacions amb les empreses. Aquesta comissió estarà composada, a més, pel
regidor de Medi Ambient, el coordinador de l'Àrea de Govern i Economia, pel director de Granollers Mercat, i pel tècnic/a
responsable de dinamització agrària de l’Ajuntament.

14.14.14.14. Criteris d'adjudicacióCriteris d'adjudicacióCriteris d'adjudicacióCriteris d'adjudicació

L'avaluació de sol�licituds es farà d'acord amb els criteris que es mostren a continuació (una única puntuació per cada
aspecte).

Aspecte Criteri Puntuació

ASPECTES AMBIENTALS Projectes amb certificació ecològica. 10

Projectes sense certificació ecològica però que prevegin tècniques de producció o
elaboració emmarcades en un model agroecològic.

8

Altres projectes. 5

TIPUS DE PRODUCTE Projectes que prevegin únicament la producció de Productes de Palou. 5

Projectes que prevegin únicament la transformació de Productes de Palou. 8

Projectes que prevegin la producció i la transformació de Productes de Palou. 10

ETIQUETATGE Projectes que prevegin l'etiquetatge dels productes produïts o transformats i que
aquestes etiquetes estiguin escrites en català i incloguin la  imatge de la marca
“Productes de Palou”

10

Altres projectes 0

COMERCIALITZACIÓ Projectes que prevegin venda de proximitat2 dels productes produïts o
transformats.

10

Projectes que no prevegin venda de proximitat dels productes produïts o
transformats.

5

MÀRQUETING Projectes que prevegin la promoció del/s producte/s utilitzant la imatge de la
marca “Productes de Palou”

10

Altres projectes 5

15.15.15.15. Atorgament de les subvencionsAtorgament de les subvencionsAtorgament de les subvencionsAtorgament de les subvencions

Les subvencions seran aprovades per la Junta de Govern Local, i seran atorgades en el termini màxim de 3 mesos des de
la data de presentació de la sol�licitud, sempre i quan estigui correcta tota la documentació.

En el cas que la persona sol�licitant sigui requerida, mitjançant correu electrònic, per aclarir quelcom de la documentació
presentada o per aportar la documentació que manqui, s'interromprà el còmput del termini per atorgar la subvenció.

La manca de resolució d'atorgament en el termini indicat produeix l'efecte desestimatori.

La resolució d'atorgament indicarà el  nom de la/es persona/es beneficiàries de la subvenció,  el seu número  de DNI,
l'import de la subvenció, i la forma i terminis de justificació.

16.16.16.16. Acceptació de la subvencióAcceptació de la subvencióAcceptació de la subvencióAcceptació de la subvenció

El beneficiari  de la  subvenció restarà obligat  a signar,  abans d'ordenar-se el pagament,  un escrit  d'acceptació de la
subvenció, d'acord amb el model que li serà facilitat.

2: Segons el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, venda de
proximitat és aquella que es fa directament (venda directa) o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària (venda en circuit curt).



17.17.17.17. GarantiesGarantiesGarantiesGaranties

L'empresa beneficiària resta exclosa d'aportar altres garanties de compliment de la finalitat de la subvenció ja que no es
realitza cap pagament a compte o anticipat. 

18.18.18.18. Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció

La subvenció quedarà justificada amb:

• La justificació de l’execució de les actuacions previstes en la memòria del projecte presentada en el moment de
fer la sol�licitud

• L’aportació de les factures corresponents a les despeses realitzades i el comprovant de pagament

• La signatura de la “carta d’adhesió i compromís” amb la marca “Productes de Palou”3, en cas de no haver-la
signat amb anterioritat a la sol�licitud.

El termini per a presentar la justificació és de 12 mesos des de la data d’atorgament.

19.19.19.19. Revisió, revocació, modificació i renúnciaRevisió, revocació, modificació i renúnciaRevisió, revocació, modificació i renúnciaRevisió, revocació, modificació i renúncia

L’alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent per a la
mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció
de l’Ajuntament superin el cost total de l’obra o de l’activitat subvencionada o el percentatge que s’hagi fixat en les bases
específiques,  així  com la  no justificació  adequada  de la  totalitat  de  l’import  de les  despeses de l’actuació  a  què el
beneficiari  estigui  obligat a  justificar,  en els termes i  dintre  del termini establert  a aquest  efecte, pot  donar lloc  a la
modificació de la resolució de l‘atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació amb
l’import de la subvenció. 

Si l’import de l'actuació correctament justificada és inferior a la prevista, es revisarà la subvenció atorgada d'acord amb la
quantitat justificada per tal que la subvenció representi com a màxim el 50% de la despesa justificada, i es dictarà la
resolució corresponent.

Tant en el cas de la modificació com en el de la revocació s’ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies al beneficiari
abans de resoldre.

La persona beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que quedarà lliure
del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb motiu de la seva concessió i perdrà
el dret d’exigir-la.

La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat  subvencionadora, o,  si s’escau, el  seu cobrament,  comportarà el
reintegrament  total  o  parcial  de la  quantia  percebuda,  sense  dret  a  indemnització  de cap mena.  En  aquest  cas,  el
reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la renúncia està degudament justificada.

20.20.20.20. Període elegible de les despesesPeríode elegible de les despesesPeríode elegible de les despesesPeríode elegible de les despeses

Les despeses justificables podran anar des de 6 mesos abans de la data de sol�licitud de la subvenció fins a 12 mesos
després de la data de sol�licitud de la subvenció.

21.21.21.21. Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció

La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària al compte del beneficiari, en
el cas que la documentació presentada sigui correcta. 

En el cas que aquesta documentació no sigui correcta es podrà fer un nou requeriment de justificació de la subvenció que
implicarà interrompre el còmput del termini per al pagament.

22.22.22.22. Obligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiaris

A  més  de  les  obligacions  assenyalades  a  l’art.  14  de  la  Llei  de  l'Estat  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions, els beneficiaris han de complir les següents:

• Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Granollers i amb la Seguretat
Social.

• Autoritzar a l'Ajuntament a fer difusió de l'activitat subvencionada.

• Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de subvencions han d’estar inscrites en el
corresponent registre oficial.

• No es podran atorgar noves subvencions si no estan justificades les atorgades amb anterioritat, un cop ha
transcorregut el termini establert per fer-ho.

3: A l'Annex hi ha un model de carta.



• El beneficiari no pot exigir l’augment o la revisió de la subvenció.

23.23.23.23. Compatibilitat de la subvencióCompatibilitat de la subvencióCompatibilitat de la subvencióCompatibilitat de la subvenció

Aquesta subvenció s’aplica com a ajuts de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles, de manera que,
en el període dels darrers 3 anys l’import rebut  per altres ens públics o privats per aquesta via pel beneficiari no pot
excedir els 7.500 €.

24.24.24.24. Normativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicable

• Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada pel Ple el dia 28 de febrer de 2006 i
publicada al BOP núm. 130, de data 1 de juny de 2006.

• REGLAMENT (CE) No 1535/2007 de la Comissió de 20 de desembre de 2007 relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88
del Tractat CE als ajuts de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles.



ANNEX: CARTA D’ADHESIÓ I COMPROMÍS AMB LA MARCA PRODUCTES
DE PALOU


