BASES
ESPECÍFIQUES
REGULADORES
DE
LA
CONCESSIÓ
DE
SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT AGRÍCOLA L’ANY 2020

1. OBJECTE I NATURALESA
1.1. L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions al sector de la
pagesia i ramaderia, per tal de fomentar i preservar aquesta activitat en el
municipi. Així mateix, aquestes bases tenen per objecte la regulació del règim
jurídic i del procediment que cal seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i
pagament de subvencions als interessats per part de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries.
Les activitats subvencionades faran referència a l’àmbit: AGRÍCOLA I RAMADER
1.2. Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional,
voluntari i eventual. Són lliurement revocables i es poden reduir en tot moment
per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de
subvencions de la Corporació, o en aquestes bases. No generen cap dret en
l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent. Son compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions pel mateix
concepte.
Es destinaran només a despeses o projectes efectuats durant l’exercici 2020,
sempre en l’àmbit territorial del municipi de Castelló d’ Empúries.

2. BENEFICIARIS
Podran sol·licitar aquestes subvencions:
Els titulars de les finques del municipi on es desenvolupi l’activitat objecte de les
explotacions agrícoles-ramaderes que s’ajustin a l’establert en aquestes bases.
Els sol·licitants hauran de poder acreditar la seva activitat agrícola-ramadera de
qualsevol de les maneres següents:
-

El titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social, branca
agrària;
El titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social;
L’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes;
L’explotació està inscrita en la DUN (Declaració única de conreus);
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-

L’explotació està inscrita al Registre d’Empreses Prioritàries;
El titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació);
El titular està donat d’alta en algun dels epígrafs d’IAE, relacionats amb
l’activitat agrícola i/o ramadera;
- O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció
agrícola ramadera.

3. SOL·LICITUDS
3.1. Lloc: Les entitats hauran de presentar les sol·licituds de subvenció a
qualsevol dels registres d’entrada municipals de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries (OMAC del Centre Històric i OMAC d’Empuriabrava). Així mateix,
també podran presentar-les per qualsevol altre mitjà dels previstos a la legislació
vigent.
3.2. Termini: El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils a
comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
3.3. Documentació: Els peticionaris hauran de presentar els següents documents
que formen part de les presents bases:
A) Instància en què es sol·liciti la subvenció que inclou una declaració responsable
de:
- complir les condicions de la subvenció.
- estar al corrent de les obligacions fiscals amb aquest ajuntament .
B) Breu explicació de l’activitat, acció o treballs a realitzar o realitzats, que haurà
de ser durant l’exercici 2020.
C) Pressupost.
D) Documentació justificativa, conforme l’interessat pot ser beneficiari d’aquesta
subvenció, d’acord amb l’article 2 d’aquestes bases.
La presentació dels documents esmentats serà condició necessària per a la
tramitació de la sol·licitud.
Les Bases Específiques reguladores d’aquesta Convocatòria de Subvencions es
poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament:
http://www.castello.cat.
En el cas que la documentació fos incorrecta o incompleta, l’Ajuntament reclamarà
la rectificació o la informació necessàries. Si en el termini de deu dies hàbils
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l’interessat no fa la rectificació demanada, se’l tindrà per desistit en la seva
petició.
4. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
La dotació màxima a subvencionar és de 5.000 €, que es financen amb càrrec a la
partida pressupostària número 24.170.47000 corresponent a “Subvenció Promoció
Activitat Agrícola”, del pressupost municipal de l’exercici 2020.
L’import a atorgar per a cada interessat tindrà en compte, els objectius i finalitats
que es pretenen aconseguir amb l’acció o projecte presentat i els beneficis assolits
amb la subvenció: l’interès general agrari, la sostenibilitat de les explotacions, el
manteniment del medi, la rehabilitació o millora d’edificacions i l’arranjament i
manteniment d’elements exteriors .
En cap cas, la subvenció atorgada serà superior als 500 €, per beneficiari.

5. ACTIVITATS OBJECTE DE SUBVENCIÓ
5.1. Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable,
responen a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases.
L’ activitat, obra, proveïment o projecte, haurà de tenir lloc o haver-se realitzat
durant l’exercici fiscal 2020.
5.2. Poden ser subvencionables:
- La realització d’obres de rehabilitació o millora d’instal·lacions o d’edificis
directament vinculats i destinats a l’activitat agrícola i ramadera.
- L’arranjament o la construcció d’estructures exteriors: camins, sèquies, basses,
tanques, parets seques i similars.
- La instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació.
- L’adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació.
- Qualsevol despesa vinculada amb l’explotació, degudament acreditada.
5.3. Totes les descrites en el punt anterior, que s’hagin realitzat o estigui previst
la seva execució al llarg de l’exercici 2020.

6. CRITERIS PER A L’ASSIGNACIÓ DE SUBVENCIONS
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Les propostes presentades seran avaluades per l’àrea d’Agricultura i Medi
Ambient, en base a l’establert a l’article 4t. d’aquestes bases.
Una vegada analitzades i si s’escau informades favorablement, se sotmetran a
coneixement de la Junta de Govern Local per a la seva aprovació, si fos el cas.

7. RESOLUCIONS
La resolució de les sol·licituds presentades es farà mitjançant acord de la Junta de
Govern Local, que s’adoptarà en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de
l’endemà de la finalització del termini per a presentar sol·licituds i es farà d’acord
amb l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Sense perjudici de l’anterior i de l’obligació de l’Ajuntament de resoldre de forma
expressa totes les sol·licituds presentades, una vegada transcorreguts 6 mesos
des de l’inici del procediment, sense haver rebut la notificació de la resolució als
interessats, s’ha d’ entendre la petició desestimada per silenci administratiu.

8. FORMA DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ
La tramitació del pagament de les subvencions s'iniciarà a partir de la presentació de
tota la documentació requerida en la convocatòria i després de la resolució de la
Junta de Govern Local.
Per a justificar les subvencions rebudes, els beneficiaris hauran de presentar una
relació de factures o justificants originals o bé compulsats, que justifiquin les
despeses generades durant l’execució del projecte o programa subvencionat, així
com aquells requisits de justificació establerts a l’ordenança general reguladora de
l’atorgament de subvencions a l’Ajuntament de Castelló d’ Empúries vigent i les
Bases d’execució del Pressupost 2020.

9. DISPOSICIÓ FINAL
En tot el no previst en aquesta normativa serà d’aplicació l’ORDENANÇA GENERAL
REGULADORA DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A L’AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D’EMPÚRIES aprovada definitivament pel ple de l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries, en sessió ordinària de 25/03/2010, i la resta de disposicions
legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la
concessió de subvencions públiques.
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