
ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ DEL SECTOR CARNI PORCÍ
Josep Maria Corominas Barnadas
Tomàs de Lorenzana, 15
17800 - Olot

ENTITAT: ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ DEL SECTOR CARNI
PORCÍ

NIF: G17995978
TÍTOL PROJECTE: Validació sistema desinfecció aire calent camions de transport d'animals vius
TIPUS PROJECTE: Reforç competitiu empresarial
NÚM. EXPEDIENT: IRC16-1-0081

En relació a la sol·licitud d'ajut referenciada, presentada davant l'Agència per a la Competitivitat de
l'Empresa (ACCIÓ) en data 14 de novembre de 2016 d'acord amb allò disposat a: Resolució EMC/
2232/2016 per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de
reforç de la competitivitat, i la Resolució EMC/2268/2016 per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2016 , enregistrada amb el número d'expedient IRC16-1-0081.

Atesa l'avaluació de l'òrgan col·legiat de valoració constituït segons la base 6.2 de la convocatòria d'ajuts,
en la seva reunió de 22 de febrer de 2017.

RESOLC:

Primer. Atorgar una subvenció per un import de 13.224,82 € per a la realització d'una despesa de 17.633,09
€* per tal de dur a terme el projecte ''Validació sistema desinfecció aire calent camions de transport
d'animals vius'', d'acord amb el pressupost presentat a la sol·licitud de subvenció i seguint la següent
distribució:

I
R

RS ALUMINKAR SL Despeses externes 12.500,00 9.375,00 75,00
I
R

Total: 12.500 9.375

* S'adjunta annex amb el detall del presupost acceptat.

Concepte Cost subv.
acceptat (€) Ajut concedit (€) % Ajut

ASSOCIACIÓ CATALANA
D'INNOVACIÓ DEL SECTOR CARNI
PORCÍ

Despeses de personal 5.133,09 3.849,82 75,00

Total: 5.133,09 3.849,82

D.GI.69
Versió 3, 9 de gener del 2017

Resolució Concessió IRC16-1-0081

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com les que puguin ser facilitades en el futur, es recullin i tractin en un
fitxer titularitat de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, amb domicili al Passeig de Gràcia, 129, de Barcelona. Les esmentades dades han estat recollides per l'entitat amb la finalitat de
poder tramitar la sol·licitud de l'ajut/subvenció i oferir-li informació sobre serveis que puguin ser del seu interès, i són necessàries per complir els propòsits esmentats. L'afectat podrà exercitar els drets
reconeguts a la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d'escrit al correu electrònic dades.accio@gencat.cat, amb la referència “protecció de dades”. Així mateix,
l'afectat autoritza expressament l'entitat la cessió de les dades incloses en l'esmentat fitxer a d'altres entitats per complir fins directament relacionats amb les funcions per a les quals van ser sol·licitades.



Segon. El projecte es podrà realitzar entre 1 de gener de 2016 i 30 de juny de 2017, i, per tant, les dates dels
documents justificatius hauran d'estar dins d'aquest període. Existeix la possibilitat d'una ampliació d'aquest
termini sempre i quan existeixi una petició d'ampliació per part del beneficiari anterior o igual a 30 de juny
de 2017.

La documentació justificativa del projecte s'haurà de presentar davant d'ACCIÓ com a molt tard el 30
d'agost de 2017.

Tercer. El beneficiari de l'ajut haurà de justificar la realització de l’actuació subvencionada davant
d'ACCIÓ, mitjançant la presentació de la següent documentació:

1. Memòria tècnica de l'actuació, segons el model que estarà disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://
accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/justificacio-ajuts/).

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclourà:
a) Una relació classificada de les despeses realitzades, que forma part de l'imprès normalitzat de

justificació disponible a la pàgina web d'ACCIÓ.
b) Una relació detallada d'altres subvencions que s'hagin obtingut pel mateix projecte, especificant-

ne la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant. En el cas que no s'hagin produït variacions de
la informació aportada en el moment de la sol·licitud de l'ajut, únicament caldrà aportar una
declaració de l'empresa on s'hi indiqui aquest fet. Ambdós documents formen part de l'imprès
normalitzat de justificació, disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-
financament/justificacio-ajuts/).

c) Una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca pel personal en nòmina imputat
segons model normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/
cat/ajutsfinancament/justificacio-ajuts/).. En aquesta temporalització s'hi farà constar el número
d'hores treballades totals, el número d'hores treballades dedicades al projecte i la descripció de
cadascuna de les tasques desenvolupades i l'hauran de signar la persona beneficiària i la persona
responsable de la seva execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de
la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control
corresponents.

d) Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF dels
treballadors propis imputats com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les
dates i la forma de pagament, per tal de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria.

e)  Documentació relativa a, com a mínim, tres ofertes sol·licitades a diferents proveïdors quan
l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 €.
D'acord amb l'article 31.3 de Llei38/2003, quan l'import de la contractació d'una despesa
subvencionada superi la quantitat de 18.000 euros en el cas de subministraments i serveis o
50.000 euros en el cas d'obres, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les característiques especials no hi
hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o prestin, o llevat que la
despesa s'hagi realitzat anteriorment a la concessió de la subvenció.
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En el cas que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número
d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, el beneficiari haurà d'aportar un certificat que
motivi les especials característiques que comporten que no existeixi en el mercat suficient número
d'entitats que realitzin, prestin o subministrin el bé o servei. Aquest certificat haurà d'estar emès i
signat per una entitat externa especialista en la matèria.
En cas que l'elecció no hagi estat l'oferta més econòmica, s'adjuntarà un document explicatiu o
memòria justificant expressament l'elecció.

f) Declaració sobre l'import d'IVA efectivament suportat, en cas que la persona beneficiària estigui
subjecta a règim de prorrata general o especial.

g)  Originals o fotocòpies compulsades dels documents justificatius de la despesa subvencionada
(factures i comprovants de pagament o d'altres documents de valor probatori equivalent en el
tràfic jurídic mercantil). La despesa subvencionada de personal s’ha de justificar mitjançant les
nòmines i la documentació de la Tresoreria de la Seguretat Social (Relació nominal de
treballadors i Rebut de liquidació de cotitzacions) de tot l’any dels treballadors imputats al
projecte. En el cas d’autònoms dependents o estudiants en pràctiques s’ha d’aportar una còpia del
conveni o del contracte del treballador.
 Les dates d’aquests documents justificatius hauran d’estar compreses entre  el 01/01/16 i el
30/06/17, mentre que la data del comprovants de pagament podrà ser, com a màxim 30/08/17.

h) Si s'escau, memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació justificada i la inicialment
subvencionada.

i) Documentació per acreditar la realització de l'actuació subvencionada en funció de la despesa,
com ara:
· Estudis (de mercat, sectorials o similars): Còpia de l'estudi.
· Plans (de negoci, estratègics, de màrqueting, de finançament o similars): còpia del pla.
· Assessoraments diversos (comercial, tasques de coordinació, suport en implementació de plans

estratègics, recerca de proveïdors o similars): còpia de l'informe o memòria resultant. En el cas
que l'assessorament no es concreti en un informe cal presentar la documentació alternativa que
demostri la prestació del servei (actes de reunions, informe de l'assessor amb el detall de les
actuacions realitzades, les hores dedicades i el cost/hora).

· Despeses associades a la celebració de jornades: memòria explicativa de les jornades amb
relació de les empreses participants i material demostratiu de la celebració de les jornades
(fulletons, fotografies o d'altres).

· Enquestes: informe del proveïdor explicant l'activitat realitzada, els resultats obtinguts i les
hores dedicades i còpia de l'enquesta

· Organització de cursos de formació: programa del curs i llistat d'assistents signat.
· Assistència a cursos de formació: programa del curs i certificat d'assistència.
· Viatges: explicació de la relació del viatge amb l'objecte subvencionat (dins de la memòria) i

demostració de la vinculació de la persona que viatja amb l'empresa (TC o nòmina). En el cas
que la persona que realitza el viatge no tingui una vinculació laboral amb l'entitat de suport a
l'empresa que actua com a sol·licitant, conveni, contracte o estatuts, que acrediti que realitza
una tasca de representació de l'entitat de suport a l'empresa. 
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El desplaçament es podrà justificar mitjançant l'aportació d'alguns dels documents següents:
Bitllets originals d'avió o tren, o bé, en el cas que els bitllets siguin electrònics, la presentació
de les targes d'embarcament originals de tot el recorregut (o la confirmació electrònica de la
compra). En cas de desplaçament en automòbil, caldrà presentar la certificació de
quilometratge de la gerència de l'empresa i comprovants originals dels pagaments d'autopistes,
benzina i/o d'altres. En cas d'altra documentació amb valor probatori, diferent de l'esmentada,
ACCIÓ valorarà la seva validesa com a documentació justificativa de l'actuació.
L'allotjament es podrà justificar mitjançant l'aportació d'algun dels documents següents:
Factures de l'hotel del país de destinació, on hi consti el nom complert de la persona hostatjada
i les dates d'estada. En el seu defecte, es pot presentar la factura de l'agència de viatges amb un
certificat emès per aquesta on hi consti el nom complert del viatjant, les dates del viatge, i el
detall dels hotels on s'ha hostatjat. En cas d'altra documentació amb valor probatori, diferent de
l'esmentada, ACCIÓ valorarà la seva validesa com a documentació justificativa de l'actuació.
Tant si es justifica el desplaçament com l'allotjament, i en els casos en els que el document
justificatiu no vagi a nom del beneficiari (entitat sol·licitant, entitat participant o empresa
participant) caldrà la presentació del corresponent comprovant de pagament a nom del
beneficiari.

· Assistència a fires: memòria explicativa de l'assistència a la fira (tasques realitzades i resultats
obtinguts) i d'altre documentació demostrativa de la que es disposi (fotos, catàlegs, programa o
d'altres).

3. Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que
s’esmenten en la base 21 de l’annex 1 de les bases reguladores de l’ajut.

Quart. Per causes degudament justificades i prèvia sol·licitud de l'interessat, hi ha la possibilitat de
modificar la resolució de concessió, sempre que no en quedi afectada l'essència, en el cas d'alteració de les
condicions que sobrevinguin al projecte subvencionat, i que siguin justificades suficientment pels
interessats abans del termini d'execució del projecte. 

La resolució de concessió podrà ser també modificada en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció
concurrent d'altres ajuts.

Cinquè. Sense necessitat de modificar la resolució de concessió, es podran admetre compensacions de fins a
un 20% entre els diversos costos subvencionables previstos en la resolució de concessió, sempre que
aquestes compensacions no suposin una alteració de l’essència d'aquesta i es mantingui la naturalesa de
l’actuació subvencionada. Aquestes compensacions s'hauran de justificar en la memòria justificativa de les
desviacions entre l'actuació justificada i la inicialent subvencionada 

Sisè. Pels beneficiaris de les línies d'ajut per projectes de reforç competitiu empresarial  i per a projectes de
cooperació internacional (BSR), la resolució d'atorgament podrà preveure la possibilitat d'efectuar bestretes
de pagament, indicant-ne la quantia que correspongui en cada cas. En aquest supòsit, el beneficiari haurà de
presentar un aval atorgat per una entitat bancària o financera per l'import de la subvenció pagat a la bestreta,
incrementat amb els interessos corresponents fins a la finalització del projecte. L'aval s'alliberarà amb la
certificació prèvia conforme han estat realitzades les despeses objecte de l'ajut.

Setè. D'acord amb el que estableix a la base 3.1 b) de l'annex 1 de les bases reguladores és un requisit
necessari per percebre subvencions el compliment per part del beneficiari de les seves obligacions amb la
Generalitat de Catalunya, l'Estat i la Seguretat Social. Així mateix, es considera un requisit per percebre
l'ajut el no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades.
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Núria Betriu Sánchez
Consellera Delegada d'ACCIÓ

Vuitè. La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder
considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 60% de la despesa considerada subvencionable.
L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la
despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de
reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut. 

També serà causa de revocació si incorre en alguna de les causes previstes en la base 17 de l'annex 1  de les
bases reguladores de l'ajut.

Novè. L'atorgament d’aquests ajuts es regeix per les condicions que estableix el Reglament (UE) núm.
1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre del 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013) i al
Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny del 2014, relatiu a l'aplicació dels articles
107 i 108 del Tracta de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector pesquer; l'ajuda
total de minimis generals concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros o bé 100.000 €
en empreses que operin en el sector de transport per carretera o bé 30.000 € en ajuts de minimis sector
pesquer en un període de tres exercicis fiscals.

Desè. Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de
reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la
seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament
recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de
conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Annex pressupost acceptat

IRC16-1-0081-00 - ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ DEL SECTOR CARNI PORCÍ

Concepte Detall Cost previst (€)

Cost
subvencionable

acceptat (€)

Despeses de personal

Eudald Casas I Vaqué - Any 2016 2.379,21 2.379,21

Eudald Casas I Vaqué - Any 2017 1.360,40 1.360,40

Sandra Dalfó I Vivas - Any 2016 575,08 575,08

Sandra Dalfó I Vivas - Any 2017 818,40 818,40

Total: 5.133,09 5.133,09

IRC16-1-0081-01 - RS ALUMINKAR SL

Concepte Detall Cost previst (€)

Cost
subvencionable

acceptat (€)

Despeses externes Subcontractació irta: validació del sistema
dry sist 12.500,00 12.500,00

Total: 12.500,00 12.500,00

       
       
       

Resolució Concessió IRC16-1-0081

       


		2017-03-16T17:49:13+0100
	CPISR-1 C Núria Betriu i Sánchez




