ANUNCI D’APROVACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS PER A LES PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES TITULARS DE
PARADES EN EL MERCAT MAJORISTA ESPECIALITZAT EN PRODUCTES ECOLÒGICS
DE MERCABARNA, BIOMARKET, QUE HAGIN FET IMPORTANTS INVERSIONS PER
ADEQUAR I CONDICIONAR LES SEVES PARADES A L’ACTIVITAT A REALITZAR.

A

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de data 7 d’octubre de 2021,
ha acordat:

https://bop.diba.cat

APROVAR inicialment les Bases de les subvencions i la convocatòria de l’Ajuntament de
Barcelona per a l’atorgament de subvencions a les persones físiques i jurídiques titulars de
parades en el mercat majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna,
BIOMARKET, que hagin fet importants inversions per adequar i condicionar les seves parades
a l’activitat a realitzar.

Pàg. 1-17

DECLARAR d’interès públic la tramitació d’aquest expedient, d’acord amb l’article 33 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
reduint a la meitat els terminis no suspesos, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i
recursos.
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ORDENAR la publicació de les esmentades Bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència
d’aquest anunci en la Gaseta Municipal.

Data 11-10-2021

SOTMETRE les Bases a informació pública per un termini de 10 dies hàbils a partir de la seva
publicació del Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, 83 i 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
APROVAR definitivament aquestes Bases sempre i quan no s’hagin presentat al·legacions
durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació.
OBRIR, el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’aprovació definitiva de les
bases reguladores i la convocatòria, per la presentació de sol·licituds.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DESIGNAR Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A entitat col·laboradora, d’acord
amb el previst en l’article 12 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i l’article 18 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament
de la Llei i actuarà en nom i per compte de l’Ajuntament de Barcelona a tots els efectes
relacionats amb la subvenció, lliurarà i distribuirà els fons públics als beneficiaris, col·laborarà
en la gestió de la subvenció i farà les anotacions pertinents d’entrada com a ingrés i sortida
com a despesa en el seu compte d’explotació.
BASES REGULADORES PARTICULAS I CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS QUE
ATORGA L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A LES PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES
TITULARS DE PARADES EN EL MERCAT MAJORISTA ESPECIALITZAT EN PRODUCTES
ECOLÒGICS DE MERCABARNA, BIOMARKET, QUE HAGIN FET IMPORTANTS
INVERSIONS PER ADEQUAR I CONDICIONAR LES SEVES PARADES A L’ACTIVITAT A
REALITZAR.
1.

OBJECTE

B

L’objecte de les presents Bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits
establerts en els pressupostos municipals, per alleugerir la carrega econòmica d’aquelles
persones físiques i/o jurídiques que han fet importants inversions per adequar i condicionar les
seves parades a l’activitat a realitzar dins del Mercat Majorista especialitzat en productes
ecològics de Mercabarna, BIOMARKET, per tal d’abastir, de la millor manera possible, de
productes ecològics a la ciutadania, (parades detallistes ubicades als mercats municipals,
botigues de barri, supermercats especialitzats, restaurants, menjadors per a col·lectivitats, etc.),
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impulsant així l’alimentació sostenible amb els objectius clau de conscienciar i fer accessible a
tothom una alimentació més saludable, així com un model alimentari més just, sa i sostenible.
2.

FINALITAT
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A

El Programa “AJUTS INVERSIONS BIOMARKET” constitueix una iniciativa que té com a
finalitat garantir la viabilitat i continuïtat del Mercat Majorista especialitzat en productes
ecològics de Mercabarna BIOMARKET, recentment inaugurat i pel que s’ha apostat des d’un
bon principi des de l’Ajuntament mitjançant Mercados de Abastecimientos de Mercabarna, S.A.
(en endavant MERCABARNA) amb l’objectiu d’impulsar i apropar a la ciutadania una
alimentació ecològica i sostenible que permeti conscienciar i donar accés a tothom a un model
alimentari més just, saludable i sostenible.
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D’acord amb l’anterior, amb aquests ajuts es vol donar suport a les persones físiques i
jurídiques titulars, mitjançant contracte d’arrendament, d’una o més parades en el Mercat
Majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna BIOMARKET, que hagin fet
importants inversions per adequar i condicionar les seves parades amb la finalitat d’abastir de
la millor manera possible de productes ecològics a la ciutadania (parades detallistes ubicades
als mercats municipals, botigues de barri, supermercats especialitzats, restaurants, menjadors
per a col·lectivitats, etc.) que es comprometin a mantenir obertes i amb activitat les parades de
les que son titulars com a mínim fins el 31 de desembre de 2022.

RÈGIM JURÍDIC

Data 11-10-2021

3.
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La necessitat d’aquest ajut, neix com a conseqüència directa de la crisi econòmica generada per
la pandèmia de la Covid-19, i la seva afectació en el mercat majorista de productes ecològics
Mercabarna BIOMARKET, al no haver-se pogut desenvolupar en condicions normals, ni
consolidar el seu funcionament respecte a les vendes previstes entre els consumidors d’aquet
tipus de menjar saludable. Atès que la venda diària d’aquest mercat no ha sigut l’esperada,
amb un volum de venda molt inferior a l’esperat es fa palès la necessitat d’aquestes ajut al
projecte de Mercabarna BIOMARKET.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Constitueix el règim jurídic aplicable:
- La Normativa General Reguladora de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona aprovada
pel Consell Municipal en data 17 de desembre de 2010.
- La Llei 38/2003 General de Subvencions i el Reglament de desenvolupament aprovat pel
Reial Decret 887/2006.
- La Carta Municipal de Barcelona.
- La Llei 1/2006 que regula el Règim especial del municipi de Barcelona.
- El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003.
- La Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.
- El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals i el Reglament europeu vigent en la matèria.
- La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- I la resta de normativa vigent aplicable.

B

Les subvencions a les quals fan referència aquest Programa tenen caràcter voluntari i eventual,
són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa general de
subvencions i les presents Bases no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès general i
tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos en la
Normativa Reguladora de les Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
Correspon a l’Ajuntament de Barcelona la resolució de dubtes interpretatius relatius a les
previsions d’aquestes Bases i convocatòria i a la gestió d’aquest Programa de subvencions.
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Les subvencions d’aquesta Convocatòria tenen la consideració de minimis, per tant estan
subjectes al que s'estableix en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de
desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la
Unió Europea a les ajudes de MINIMIS.
4.

DESPESA SUBVENCIONABLE
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A

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, seran aquelles que responguin de
manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada, a les inversions per adequar i
condicionar la parada/es de mercats majoristes de productes ecològics que s’hagin realitzar
des de la data de formalització del contracte d’arrendament de la parada/es fins el 31 de
desembre de 2020.

de entre 10.000 € a 34.999 € per persona física o jurídica
de entre 35.000 € a 55.999 € per persona física o jurídica
de entre 56.000 € a 94.999 € per persona física o jurídica
de entre 95.000 € a 124.999 € per empresa física o jurídica
de més de 124.999 € per empresa:
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-
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Així doncs, seran subvencionables les despeses per la realització d’inversions d’adequació i
condicionament a les parades com a conseqüència de la construcció i instal·lació de cambres de
fred, oficines, bascules maquinaria diversa, mobiliari, instal·lació elèctrica, equips informàtics,
rètols, pels següents imports:

Le despeses esmentades únicament seran subvencionables si les inversions d’adequació i
condicionament han estat prestats per empreses externes.

5.

Data 11-10-2021

No seran subvencionables les següents despeses:
- Els impostos indirectes, ni els impostos sobre la renda.
- L’adquisició de béns d’inversió, inclús béns mobles.
- El cost salarial i el cost per seguretat social del personal fix i eventual a càrrec de la persona
física o jurídica.
COMPATIBILITATS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.
No obstant, el seu import no podrà ser d’una quantia que, en concurrència amb d’altres
subvencions, bonificacions o ajuts rebuts d’altres administracions o ens públics o privats,
nacionals o internacionals, superi el cost de l’inici de l’activitat econòmica per la persona
beneficiària. L’atorgament de la subvenció no podrà donar com a resultat que la persona
beneficiària de la subvenció esmentada pugui oferir preus per sota dels considerats de mercat
o que signifiqui una alteració de les condicions de lliure competència.
Així mateix, l’import de la subvenció en cap cas s’ha fixat en funció del preu o la quantitat dels
productes adquirits als productors o comercialitzats per les persones físiques o jurídiques que
poden ser beneficiàries d’aquestes.
6.

PERSONES SOL∙LICITANTS I/O BENEFICIÀRIES

B

Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases
les persones físiques o jurídiques, que siguin titulars, mitjançant contracte d’arrendament, d’una
o més parades en el Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna,
BIOMARKET, que hagin fet importants inversions per adequar i condicionar les seves parades
de venda a les necessitats de la comercialització d’aquest tipus de producte.
Les inversions a les que es fa referencia a títol enunciatiu que no limitatiu son: construcció i
instal•lació de cambres de fred, oficines, bascules i maquinaria diversa, instal•lació elèctrica,
equips informàtics, mobiliari, expositors, rètols...)
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7.

CONDICIONS I REQUISITS

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 11-10-2021
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A

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes
Bases, les persones físiques o jurídiques que compleixin les condicions següents:
- Ser titulars, mitjançant contracte d’arrendament signat amb Mercabarna, S.A. d’una o més
parades en el Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna
BIOMARKET.
- Tenir oberta i amb activitat la parada/es de les que és/son titulars.
- Acreditar la personalitat i capacitat d’obrar de la persona física o jurídica, aportant:
. En el supòsit de persones físiques el DNI.
. En el supòsit de persones jurídiques, el NIF, les escriptures de constitució i de
nomenament de càrrec/apoderament del seu representant i el DNI d’aquest.
- Complimentar el document que s’adjunta com annex 1 i demostrar, mitjançant l’aportació de
les factures i comprovant de pagament de les mateixes, que s’han realitzat
obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics..., en les parades del
BIOMARKET de les que son titulars, dins del termini que va des de que es va signar el
contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al dia 31 de desembre de
2020.
 Per demostrar que les factures estan pagades, s’haurà d’aportat la transferència realitzada
a favor del constructor/instal·lador/proveïdor, còpia del xec o pagaré nominatiu o certificat
expedit i segellat pe aquest conforme la/es factura/es esta/n pagades.
 Per demostrar que les obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, equips
informàtics...s’han realitzat en o per a la/es parada/es del BIOMARKET, aquesta dada
haurà de constar en la pròpia factura. En cas que aquesta dada no consti en la pròpia
factura,
s’haurà
d’aportar
un
certificat
expedit
i
segellat
pel
constructor/instal·lador/proveïdor especificant que l’obra/instal·lació/compra de maquinaria,
mobiliari, equips informàtics... es va realitzar en o per a la/es parada/es del BIOMARKET.
 Per demostrar que les obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, equips
informàtics...s’han realitzat dins del termini que va des de que es va signar el contracte
d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins a finals 31 de desembre de 2020, es
tindrà en compte la data de la factura. En el supòsit que la data de la factura sigui posterior
però les obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics...s’hagi
realitzat realment dins d’aquest període, es podrà aportar un certificat expedit i segellat pel
constructor/instal·lador/proveïdor especificant que l’obra/instal·lació/compra de maquinaria,
mobiliari, equips informàtics... es va realitzar dins del termini que va des de que es va
signar el contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al 31 desembre de
2020.
- Trobar-se al corrent de pagament de les rendes derivades del contracte d’arrendament
subscrits amb MERCABARNA per fer ús de la/es parada/es.
- Trobar-se al corrent del compliment de totes les obligacions econòmiques amb l’Ajuntament
de Barcelona i tributaries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social
i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.
- No haver estat mai objectes de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de
gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d' igualtat efectiva de dones i homes.
- Hauran de complir amb la normativa comunitària relativa de les ajudes de MINIMIS
(Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107
i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que estableix que “l’import total dels
ajuts que es puguin rebre no podrà superar la quantia de 200.000 euros en un període de
tres exercicis fiscals. Aquest límit s’aplicarà a tots els ajuts de MINIMIS percebuts per la
persona beneficiària, sigui quina sigui la seva procedència, forma i l’objecte dels mateixos".
Totes les persones sol·licitants d’aquesta convocatòria, hauran de comunicar si han rebut o
sol·licitat, ajudes de MINIMIS en els tres últims exercicis fiscals (l'exercici corrent i els dos
anteriors) per qualsevol altre projecte i Administració Pública, i hauran presentar la declaració
responsable de MINIMIS, segons model que es publicarà a la web de la Convocatòria.
- D’acord amb el que estableix l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació publica i bon govern, en el supòsit que els beneficiaris
dels ajuts públics siguin persones jurídiques i l’import d’aquest ajut sigui per import superior a
10.000 euros, aportar la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
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administració, a l efecte de fer-les públiques.

- Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona, un
cop exhaurits els terminis.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

A

Les subvencions s’atorgaran per persona física o jurídica (empresa) sol·licitant, no per la
parada o parades de mercats que aquestes disposin.

https://bop.diba.cat

La quantia de la subvenció serà la corresponent a un dels imports a continuació detallats
depenen de la inversió realitzada:
de 8.000 € per les empreses que acreditin que han realitzat inversions en la parada/es de
la/es que son titulars en el Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de
Mercabarna BIOMARKET d’import entre 10.000 € a 34.999 € per empresa/persona amb el
compromís de mantenir oberta/es i amb activitat la/es parada/es de les que son titulars com
a mínim fins al dia 31 de desembre de 2022.

-

de 10.000 € per les empreses que acreditin que han realitzat inversions en la parada/es de
la/es que son titulars en el Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de
Mercabarna BIOMARKET d’import entre 35.000 € a 55.999 € per empresa amb el
compromís de mantenir oberta/es i amb activitat la/es parada/es de les que son titulars com
a mínim fins al dia 31 de desembre de 2022 al mes de desembre de 2022.

-

de 20.000 € per les empreses que acreditin que han realitzat inversions en la parada/es de
la/es que son titulars en el Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de
Mercabarna BIOMARKET d’import entre 56.000 € a 94.999 € per empresa amb el
compromís de mantenir oberta/es i amb activitat la/es parada/es de les que son titulars com
a mínim fins al dia 31 de desembre de 2022 mes de desembre de 2022.

-

de 30.000 € per les empreses que acreditin que han realitzat inversions en la parada/es de
la/es que son titulars en el Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de
Mercabarna BIOMARKET d’import entre 95.000 € a 124.999 € per empresa amb el
compromís de mantenir oberta/es i amb activitat la/es parada/es de les que son titulars com
a mínim fins al dia 31 mes de desembre de 2022 mes de desembre de 2022.

-

de 40.000 € per les empreses que acreditin que han realitzat inversions en la parada/es de
la/es que son titulars en el Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de
Mercabarna BIOMARKET d’import superior a 124.999 € per empresa amb el compromís de
mantenir oberta/es i amb activitat la/es parada/es de les que son titulars com a mínim fins a
mínim fins al dia 31 de desembre de 2022.

9.

Data 11-10-2021
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-

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

9.1 Presentació de sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud serà de 10 dies hàbils, i s’iniciarà a partir del dia
següent de la finalització del termini d’exposició pública de les bases, restant supeditat l’inici de
la presentació de les sol·licituds a l’aprovació definitiva d’aquestes bases.
Aquesta presentació es farà també d’acord amb el previst als arts. 16 i 68 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

B

El criteri per determinar l’ordre d’accés, quan sigui necessari, en igualtat de condicions i sempre
que s’acompleixin els requisit i condicions per ser beneficiari de la subvenció serà l’ordre de
presentació de les sol·licituds i fins a l’esgotament de la partida pressupostària assignada al
Programa. Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de sol·licituds no donarà cap dret
a l’obtenció de l’ajut.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

8.

9.2 Documentació necessària que s'haurà d'adjuntar en el moment de la sol·licitud
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A

Instància de sol·licitud de subvenció degudament complimentada i signada.
Inclou Declaració responsable amb el compromís de:
. Mantenir oberta/es i amb activitat la/es parada/es de les que son titulars fins com a mínim el
31 de desembre de 2022.
. Que s’està al corrent de pagament amb les administracions públiques.
. La conformitat expressa a la tramitació del Programa de subvencions.
. La sol·licitud de que el pagament de la subvenció es faci al número de compte designat i
informat al tràmit de registre, mitjançant l’aportació del certificat digital de titularitat de
compte, emès per l’entitat bancària.
S’adjunta com a annex 1 model d’instància de sol·licitud.
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Contracte/s d’arrendament, mitjançat el qual poden realitzar la seva activitat empresarial en
el Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna BIOMARKET.
DNI persones físiques.
NIF, Escriptures de Constitució de la societat i nomenament de càrrec/apoderament del seu
representant i el DNI del representant, persones jurídiques.
Declaració d’ajuts de MINIMIS: d’acord a la pàgina web de la Convocatòria de
subvencions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 11-10-2021
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Documentació justificativa de la realització de les inversions: Complimentar el document
que s’adjunta com annex 2 i aportar :
- Factures i comprovant de pagament de les mateixes, conforme s’han realitzat
obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics..., en les parades
del BIOMARKET de les que son titulars, dins del termini que va des de que es va signar el
contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al 31 de desembre de 2020.
. Per demostrar que les factures estan pagades, transferència realitzada a favor del
constructor/instal·lador/proveïdor, còpia del xec o pagaré nominatiu o certificat expedit i
segellat pe aquest conforme la/es factura/es esta/n pagades.
 Si en la factura no conta que les obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari,
equips informàtics...s’han realitzat en o per a la/es parada/es del BIOMARKET: Certificat
expedit
i
segellat
pel
constructor/instal·lador/proveïdor
especificant
que
l’obra/instal·lació/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics... s’ha realitzat en o
per a la/es parada/es del BIOMARKET.
 Si en la factura no consta que les obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari,
equips informàtics...s’han realitzat dins del termini que va des de que es va signar el
contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al 31 de desembre de
2020: Certificat expedit i segellat pel constructor/instal·lador/proveïdor especificant que
l’obra/instal·lació/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics... conforme
l’obra/instal·lació/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics... s’ha realitzat dins
del termini que va des de que es va signar el contracte d’arrendament de la parada/es del
BIOMARKET

Certificats acreditatius del compliment de les obligacions amb:
Tributària (AEAT) link:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G304.shtml
- La Seguretat Social (TGSS) link :https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inici/
- l’Institut Municipal d’Hisenda (Ajuntament de Barcelona) link:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20060001182

B

- l’Agència

La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol
moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions
responsables, a més de ser causa d’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és
també causa de revocació, sens perjudici deles responsabilitats de qualsevol tipus en què
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hagi pogut incórrer. En qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament de Barcelona podrà
sol·licitar els documents d’aclariment o complementaris necessaris i efectuar les actuacions
de comprovació que consideri oportunes.
9.3 Admissió de sol·licitud

https://bop.diba.cat

A

Un cop presentats els documents establerts, es comprovarà que s’ajusten als requisits que
s’han sol·licitat en les Bases i la convocatòria. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que
estableixen aquestes bases es podrà requerir, per mitjans telemàtics o qualsevol altre mitjà, a
la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els
documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva
petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Serà motiu de no admissió a tràmit d’una sol·licitud, la presentació de la instància de
sol·licitud de subvenció fora de termini, o sense les dades suficients per identificar el/la
sol·licitant. Aquelles sol·licituds que no esmenin els defectes no seran admeses.

Pàg. 7-17

Les notificacions i requeriments que s’efectuïn en el marc del procediment s’hauran d’ajustar a
les previsions dels articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques (PACAP).

CVE 202110123904

9.4 Resolució d’atorgament i /o denegació
Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els requisits establerts en les Bases
reguladores, atorgant- se per ordre de presentació, fins a l’esgotament del crèdit, i la
resolució corresponent a cada sol•licitud s’emetrà en el present exercici pressupostari.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 11-10-2021

Tractant-se d’un procediment de concurrència no competitiva i de conformitat amb el que es
preveu a l’article
24.4 de la Llei General de Subvencions, com que no figuren en el procediment ni són tinguts
en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats, una
vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació acreditativa requerida i
examinades les al·legacions presentades pels/les interessats/des, es procedirà a dictar la
resolució definitiva. Aquesta resolució s’efectua en un únic acte i s’ajustarà al previst a l’art.
60 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
L’òrgan competent per a l’estimació i desestimació d’al·legacions, així com per a
l’atorgament i denegació definitiu, correspon el/la Regidor/a de Comerç, Mercats, Consum,
Règim Interior i Hisenda, que actua en nom de l’Ajuntament de Barcelona, a proposta de
l’òrgan instructor.
La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els/les interessats/des
podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes o
recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per
defensar els seus interessos.
El termini màxim per a la resolució definitiva serà com a màxim el 31 de desembre de 2021. La
manca de resolució dins d’aquest termini legitima les persones interessades per entendre
com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol•licituds de subvencions.
S’estableixen els següents motius de requeriment i denegació:
Requeriments

B

1. Presentar la declaració responsable en la que es faci constar l’acompliment dels requisits
necessaris per optar als ajuts.
2. Presentar la documentació que acrediti que és titular mitjançant la signatura d’un
contracte d’arrendament amb MERCABARNA d’una o més parades en el Mercat
Majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna BIOMARKET.
3. Aportar DNI : persones físiques
4. Aportar NIF, Escriptures de constitució i de nomenament de càrrec/apoderament del seu
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 11-10-2021
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Pàg. 8-17

https://bop.diba.cat

A

representant i el DNI d’aquest : persones jurídiques.
5. Aportar Declaració d’ajuts de MINIMIS
6. Complimentar el document que s’adjunta com annex 2 i aportar la documentació
justificativa de la realització de les inversions:
- Factures i comprovant de pagament de les mateixes conforme s’han realitzat
obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics..., en les parades
del BIOMARKET de les que son titulars, dins del termini que va des de que es va signar
el contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al 31 de desembre de
2020.
. Per demostrar que les factures estan pagades, transferència realitzada a favor del
constructor/instal·lador/proveïdor, còpia del xec o pagaré nominatiu o certificat expedit
i segellat pe aquest conforme la/es factura/es esta/n pagades.
 Si en la factura no conta que les obres/instal·lacions/compra de maquinaria,
mobiliari, equips informàtics...s’han realitzat en o per a la/es parada/es del
BIOMARKET: Certificat expedit i segellat pel constructor/instal·lador/proveïdor
especificant que l’obra/instal·lació/compra de maquinaria, mobiliari, equips
informàtics... s’ha realitzat en o per a la/es parada/es del BIOMARKET.
 Si en la factura no consta que les obres/instal·lacions/compra de maquinaria,
mobiliari, equips informàtics...s’han realitzat dins del termini que va des de que es va
signar el contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al 31 de
desembre de 2020: Certificat expedit i segellat pel constructor/instal·lador/proveïdor
especificant que l’obra/instal·lació/compra de maquinaria, mobiliari, equips
informàtics... conforme l’obra/instal·lació/compra de maquinaria, mobiliari, equips
informàtics... s’ha realitzat dins del termini que va des de que es va signar el
contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al 31 de desembre de
2020.
7. Tenir la parada/es oberta/es i amb activitat
8. Adquirir el compromís de mantenir la parada/es oberta/es i amb activitat fins com a mínim
fins el 31 de desembre de 2022,
9. Trobar-se al corrent de pagament de les rendes derivades dels contractes d’arrendament
subscrits amb MERCABARNA, per fer ús de la/es parada/es en el Mercat Majorista
especialitzat en productes ecològics de Mercabarna BIOMARKET.
10. Estar al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb l'AEAT.
11. Estar al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb la TGSS.
12. Estar al corrent del compliment de les obligacions econòmiques amb l’IMH (Ajuntament
de Barcelona).
13. Presentar la instància de sol·licitud normalitzada i degudament complimentada.
Denegacions

B

1. Presentació de la instància en el Registre Electrònic municipal fora de termini.
2. Renúncia expressa de la persona sol·licitant.
3. Sol·licituds presentada per duplicat
4. No acomplir el requisits de la convocatòria
5. No acreditar, examinada la documentació aportada, que l’empresa sol·licitant ha realitzat i
pagat les inversions mínimes, per tenir dret a aquestes ajudes, en la/es parada/es en el
Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna BIOMARKET, o que
no les ha realitzat dins del termini que va des de que es va signar el contracte
d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al 31 de desembre de 2020.
6. No tenir la parada/es oberta/es i amb activitat
7. No comprometre’s a mantenir la parada oberta i amb activitat com a mínim fins el 31 de
desembre de 2022,
8. No trobar-se al corrent de pagament de les rendes derivades dels contractes
d’arrendament subscrits amb
9. MERCABARNA, per fer ús de la/es parada/es en el Mercat Majorista especialitzat en
productes ecològics de Mercabarna BIOMARKET.
10. No trobar-se al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb l'AEAT.
11. No trobar-se al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb la TGSS.
12. No trobar-se al corrent del compliment d obligacions econòmiques amb l’IMH (Ajuntament
de Barcelona).
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13. No presentar la instància de sol·licitud normalitzada o que aquesta, malgrat requeriment,
no estigui degudament complimentada.

9.5 Competència

A

L’òrgan instructor del procediment serà MERCABARNA societat municipal adscrita a la
Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona.

https://bop.diba.cat

La competència per a l’atorgament i denegació de les subvencions correspondrà al/a
regidor/a de l’Ajuntament de Barcelona titular de l’Àrea on s’emmarca aquest Programa de
subvencions que actua en nom de l’Ajuntament de Barcelona.
9.6 Publicació

Pàg. 9-17

La publicació en el BOPB de les resolucions definitives posarà fi a la via administrativa,
contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
9.7 Pagament

CVE 202110123904

El pagament de la subvenció es realitzarà en un únic pagament a partir de la publicació de
la resolució de l’atorgament definitiu, mitjançant transferència bancària al compte que hagi
sol·licitant la beneficiaria, mitjançant l’aportació del certificat digital de titularitat de compte,
emès per l’entitat bancària, i en tot cas sota la seva responsabilitat.
10. ENTITAT COL· LABORADORA

Data 11-10-2021

La gestió del procediment i el pagament de les subvencions, excepte l’aprovació de les
Bases i la convocatòria i les resolucions, s’encarrega a MERCABARNA com a empresa que
gestiona la Unitat Alimentaria de Barcelona.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Als efectes de la tramitació d’aquesta subvenció, MERCABARNA tindrà la consideració
d’entitat col·laboradora prevista en l’article 12 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i l’article 18 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol,
que aprova el Reglament de la Llei.
En conseqüència, MERCABARNA actuarà en nom i per compte de l’Ajuntament de
Barcelona a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliurarà i distribuirà els fons
públics als beneficiaris i col•laborarà en la gestió de la subvenció.
11. JUSTIFICACIÓ I CONTROL
Fins el 31 de desembre de 2022, l’Ajuntament directament o a través de MERCABARNA,
podrà sol·licitar a les persones beneficiaries de la subvenció que, en el termini improrrogable
de 10 dies hàbils, li presentin la justificació de que estan complint el compromís de:

- Mantenir la parada oberta i amb activitat com a mínim fins el 31 de desembre de 2022.
Així, el beneficiari de la subvenció haurà de justificar el compliment d’aquests requisits
mitjançant la següent documentació:

- Instància de justificació (*)
- Carta de reintegrament (*), en el supòsit d’incompliment dels compromisos.

B

Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, però és esmenable,
l'òrgan instructor ho notificarà a l'interessat/da i li concedirà un termini de 10 dies hàbils
perquè ho esmeni lliurant la documentació al registre corresponent.
*Model normalitzat que estarà disponible al web de l’Ajuntament de Barcelona
(https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions).
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12. RENÚNCIA I REINTEGRAMENT

A

Sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament procedirà
a l’anul·lació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada en els casos
d’incompliment que comportin la invalidesa de la resolució d’atorgament, atès el previst
a l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

https://bop.diba.cat

Les persones beneficiàries poden renunciar a la subvenció, la qual resta alliberada del
compliment de la càrrega o de l'afectació a què es trobi sotmesa aquella, amb la pèrdua del
dret a exigir-la. La renuncia ha de ser prèvia al seu cobrament; altrament el beneficiari ha de
procedir al reintegrament de les quantitats percebudes de conformitat amb l’article 12.3 de la
NGRSM. Per fer efectiu l’import total o parcial de la subvenció a retornar, a la qual s’afegiran
els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via de constrenyiment
quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.

Pàg. 10-17

La manca de compliment del compromís assolit de:
- Mantenir la parada oberta i amb activitat com a mínim fins el 31 de desembre de 2022.

CVE 202110123904

En els termes previstos, la manca de justificació o la justificació incompleta o incorrecta
podrà comportar l’anul·lació total o parcial de la subvenció i l’obligació del reintegrament dels
fons rebuts en les condicions previstes.
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el
manteniment dels compromisos assolits. La persona física o jurídica beneficiària haurà de
donar lliure accés a la documentació acreditativa que es consideri suficient per la
comprovació dels esmentats compromisos.
13. LES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 11-10-2021

Són obligacions de les persones físiques o jurídiques beneficiàries perceptores de les
subvencions les següents:
- Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
- Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa
aplicable.
- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb
l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents i l'Agència Estatal d'Administració
Tributària, així com també amb la Seguretat Social.
- Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament.
- La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir les
condicions fixades per a la seva aprovació
- L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, tenint
en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.
- Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts, així com la realització
de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb
posterioritat a l’atorgament (reintegrant els fons rebuts en el cas de la suspensió de
l’activitat) o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.
- Conservar els documents justificatius que han donat dret als fins rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
- Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament i d’altres administracions o ens
públics o privats en els darrers dotze mesos, amb anterioritat a la finalització del termini
de justificació.
- Fer constar a través d'algun mitjà de comunicació i en tots els elements publicitaris i/o
de difusió en tots els suports (físics, audiovisuals, xarxes socials, internet i altres) la
col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona – Direcció de Comerç, Restauració i
Consum, d'acord amb la normativa d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona.
- Utilització preferentment de la llengua catalana en tot el material gràfic i audiovisual
adreçat al públic (cartells, anuncis, comunicacions, etcètera) quan estiguin vinculats a
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l’objecte de la subvenció, de conformitat amb el que estableix l’article 16 del Reglament
d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Barcelona. Podeu consultar la normativa
gràfica a la web de l’Ajuntament www.bcn.cat.

A

Les persones físiques o jurídiques beneficiàries de subvencions restaran sotmesos a les
responsabilitats i al règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria,
estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions i la Llei General Pressupostària.

https://bop.diba.cat

L’Ajuntament de Barcelona i MERCABARNA quedarà exemptes de les responsabilitats civil,
mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin
obligades les beneficiàries de les subvencions atorgades.
14. PUBLICITAT

Pàg. 11-17

L’Ajuntament de Barcelona publicarà les Bases i la convocatòria i les resolucions de les
subvencions atorgades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d’Edictes
i una referència a la Gaseta municipal.
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També ho podrà fer a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona .http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions-, a la pàgina web
de MERCABARNA https://www.mercabarna.es a l’aplicació web de gestió del Programa
AJUTS INVERSIONS BIOMARKET https://ajut-uabarcelona.mercabarna.es i en altres
mitjans que es consideri oportú.
15. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec de
la partida pressupostària corresponent, per import màxim de 250.000,00€. L’Ajuntament de
Barcelona concedirà les subvencions fins que s’esgoti la partida pressupostària prevista.

Data 11-10-2021

La partida pressupostària per a aquest Programa serà la 0700-77003-43336 corresponent a
la transferència a MERCABARNA en la seva condició d’entitat col·laboradora i per a la
gestió del Programa de Subvencions. Atès el previst a l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, l’atorgament de subvencions amb manca de crèdit o
de insuficiència d’aquesta serà causa de nul·litat de la resolució de concessió.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pel cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions, i en el transcurs de l’exercici,
quedés crèdit sense aplicació a la partida o l’estat de previsió de despeses corresponents, es
podrà atendre’n d’altres que a causa de les disponibilitats pressupostàries haguessin quedat
sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s’hagin presentat dins dels termini
establert en la convocatòria i s’acompleixin tots els criteris, requisits, procediments i altres
extrems d’aquestes bases.
16. CONTACTE I PUNT DE REGISTRE PRESENCIAL
La persona sol·licitant haurà de presentar la sol·licitud de la forma que a continuació s’indica
en funció de si es tracta d’una persona obligada o no a presentar els tràmits davant de
l’administració de forma telemàtica:

B

- Pels subjectes obligats, d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, és
obligatori presentar la sol·licitud (degudament complimentada i signada ) i la resta de
documentació exigida en la Convocatòria de forma telemàtica, a través d'un espai web
segur protegit per usuari i paraula de pas. Aquest lloc web hostatjat a MERCABARNA
contindrà el formulari de recollida de dades i l’aplicació de gestió de la subvenció i emetrà la
instància de sol·licitud que caldrà presentar en altre tràmit al Registre Electrònic municipal.
Com a rebut de la presentació de la sol·licitud la persona sol·licitant rebrà un document
telemàtic que consignarà el número de l’expedient, les dades de la persona sol·licitant i la
data i hora de la presentació.
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Els documents necessaris per completar la sol·licitud caldrà pujar-los a la plataforma en
format PDF. Finalment, caldrà incloure la instància generada en el Registre Electrònic
municipal, que registrarà les sol·licituds per estricte ordre de presentació per garantir el
compliment del requisit previst relatiu a que les dates i moment de presentació esdevindrà
criteri d’atorgament.

https://bop.diba.cat

A

- Aquelles persones, que en virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no estiguin
obligades a relacionar-se amb l’administració de forma telemàtica, podran optar per
realitzar els tràmits de forma telemàtica (si opten per aquest canal caldrà seguir les
indicacions del punt anterior) o presencialment, davant les Oficines d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Barcelona, La instancia a complimentar i presentar es podrà descarregar
des de la pàgina web de MERCABARNA https://www.mercabarna.es

Pàg. 12-17

En el supòsit que es tingui algun problema o incidència a l’hora de complimentar el formulari,
presentar la sol·licitud o enregistrar la instancia, podran contactar a través del tel. núm.
610595552 o a través de la bústia de correu electrònic ajutsbiobarcelona@mercabarna.cat
En el cas que es rebin sol·licituds duplicades es valorarà únicament la que tingui la darrera
data de registre dins del termini de presentació.
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Advertència: Per tal de garantir que la presentació de l’instancia generada en el Registre
Electrònic municipal es realitza dins del termini establert, evitant així possibles incidències,
es recomana a les persones sol·licitants que procedeixin a fer aquest tràmit amb temps
suficient, tenint en compte que el presentar la instancia fora de termini, es una de les causes
de denegació de l’ajut.
17. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Data 11-10-2021

Les persones sol·licitants i beneficiàries de les subvencions objecte de les presents Bases
Reguladores i convocatòria han de complir amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament
europeu vigent i, per tant, han d’adoptar i implementar les mesures organitzatives i tècniques
necessàries per a preservar la seguretat de les dades objecte de tractament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, amb domicili a Plaça de Sant Jaume, 1, 08002 - Barcelona, és
l'entitat responsable del tractament de les seves dades personals. Aquestes dades son
gestionades per MERCABARNA amb domicili a C/ Major de Mercabarna , 76, 08040 Barcelona, per compte de l'Ajuntament de Barcelona, conforme al corresponent conveni de
col·laboració, el qual estableix les obligacions de confidencialitat que MERCABARNA haurà
de respectar en el tractament de les seves dades personals.
Les dades de caràcter personal que les persones sol·licitants i beneficiàries facilitin a com a
entitat col·laboradora, en el marc de les presents Bases Reguladores seran incorporades en
un fitxer titularitat de MERCABARNA - Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar
la adjudicació de les subvencions previstes en les presents Bases Reguladores així com
d’informar dels serveis i activitats de MERCABARNA. Si es considera que el tractament de
les dades personals vulnera la normativa o els drets les persones interessades, aquestes
podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment
presentant una reclamació davant de la Delegació de Protecció de Dades de MERCABARNA
o al Registre General de l’Ajuntament, Plaça Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant
clarament en l’assumpte “Exercici de Drets LOPD Tercers”.17.
18. LA CONVOCATÒRIA

B

El termini de presentació de la sol·licitud serà de 10 dies hàbils, i s’iniciarà el dia següent de
la finalització del termini d’exposició pública de les bases, restant supeditat l’inici de la
presentació de les sol·licituds a l’aprovació definitiva d’aquestes bases. Per aquest motiu,
s’indicarà a través del web de l’Ajuntament de Barcelona, en l’apartat de subvencions, el
termini d’inici de la convocatòria als afectes de poder començar a presentar les sol·licituds.
Les consultes relatives a les previsions d’aquestes bases es faran arribar a MERCABARNA
Pàgina 12

a través de la bústia de correu electrònic ajutsbiobarcelona@mercabarna.cat.

M.Eugènia Riera Paino
Secretària delegada

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 11-10-2021
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Barcelona, 8 d’octubre del 2021
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ANNEX 1

Nom complert representat (persones jurídiques)
DNI
Condició de la representació (Administrador/apoderat.)
Adreça Empresa (carrer, número, pis i porta)
Població
Telèfon/s

CP
Correu electrònic (vàlid per notificacions)

2. DECLARACIÓ PROGRAMA AJUTS INVERSIONS BIOMARKET
Que mitjançant contracte d’arrendament, és titular d’una o més parades en el Mercat Majorista
especialitzat en productes ecològics de Mercabarna, BIOMARKET i que dins del termini que va
des de que es va signar el contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al dia 31
de desembre de 2020, han fet importants inversions per adequar i condicionar la/es seva/es
parada/es de venda a les necessitats de la comercialització d’aquest tipus de producte.
Que la despesa per la realització d’inversions d’adequació i condicionament a la/es parada/es com
a conseqüència de la construcció i instal·lació de cambres de fred, oficines, bascules maquinaria
diversa, mobiliari, instal•lació elèctrica, equips informàtics, rètols , IVA no inclòs, han estat
realitzades per empreses externes i pel següent import:
d’entre 10.000 € a 34.999 € per empresa (persona física o jurídica)
d’entre 35.000 € a 55.999 € per empresa (persona física o jurídica)
d’entre 56.000 € a 94.999 € per empresa (persona física o jurídica)
d’entre 95.000 € a 124.999 € per empresa (persona física o jurídica)
de més de 124.999 € per empresa (persona física o jurídica)
Que es coneixedor/a que no son subvencionables les següents despeses:
- Impostos indirectes, ni els impostos sobre la renda.
- L’adquisició de béns d’inversió, inclús béns mobles.
- El cost salarial i el cost per seguretat social del personal fix i eventual a càrrec de la persona
física o jurídica.
Que amb la signatura d’aquesta declaració adopta el compromís de mantenir oberta/es i amb
activitat la/es parada/es de les que son titulars com a mínim fins al dia 31 de desembre de 2022.
3. DESIGNACIO COMPTE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
En cas de tenir dret a percebre la subvenció sol·licito i autoritzo que el pagament d’aquest es faci
efectiu em el següent número de compte, del que soc titular i del que aporto certificat digital de
titularitat de compte, emès per l’entitat bancària.

B

La persona signant DECLARA també que compleix i accepta els continguts de
la declaració que consta a l’ Apèndix 1 d’aquesta sol·licitud.
Signatura de la persona

Signatura de la persona beneficiària

Atenció, no signeu digitalment aquest document.

Barcelona

de

CVE 202110123904

Data constitució/naixement

Data 11-10-2021

Nom persona física/jurídica sol·licitant

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. DADES DE L’EMPRESA BENEFICIÀRIA
NIF / CIF
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EL/LA QUI SUBSCRIU SOL·LICITA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
D’ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA PER AL PROGRAMA “AJUTS INVERSIONS BIOMARKET”
PER A LES PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES TITULARS DE PARADES EN EL MERCAT
MAJORISTA ESPECIALITZAT EN PRODUCTES ECOLÒGICS DE MERCABARNA,
BIOMARKET, QUE HAGIN FET IMPORTANTS INVERSIONS PER ADEQUAR I CONDICIONAR
LES SEVES PARADES A L’ACTIVITAT A REALITZAR, APROVAT PER ACORD DE COMISSIÓ
DE GOVERN DE DATA DE DE 2021.

A

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

de

APÈNDIX 1
LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT DECLARA:

- Que esta degudament constituïda i activa amb data d’alta d’activitat a efectes
fiscals.

- Que és titular d’una o més parades en el Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics
de Mercabarna, BIOMARKET.

- Presentar les escriptures de constitució de la societat i de nomenament de càrrec/apoderament
del seu representant (persones jurídiques)

- Acreditar que té/nen oberta i amb activitat la/es parada/es de les que és/son titular/s en el en el
Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna, BIOMARKET.

- Demostrar, mitjançant l’aportació de les factures i comprovants de pagament de les mateixes,

que han realitzat obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics..., en
les parades del BIOMARKET de les que son titulars, dins del termini que va des de que es va
signar el contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al dia 31 de desembre
de 2020.
 Per demostrar que les factures estan pagades, s’haurà d’aportat la transferència realitzada a
favor del constructor/instal·lador/proveïdor, còpia del xec o pagaré nominatiu o certificat
expedit i segellat pe aquest conforme la/es factura/es esta/n pagades.
 Per demostrar que les obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, equips
informàtics...s’han realitzat en o per a la/es parada/es del BIOMARKET, aquesta dada haurà
de constar en la pròpia factura. En cas que aquesta dada no consti en la pròpia factura,
s’haurà d’aportar un certificat expedit i segellat pel constructor/instal·lador/proveïdor
especificant que l’obra/instal·lació/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics... es va
realitzar en o per a la/es parada/es del BIOMARKET.
 Per demostrar que les obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, equips
informàtics...s’han realitzat dins del termini que va des de que es va signar el contracte
d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins a finals 31 de desembre de 2020, es
tindrà en compte la data de la factura. En el supòsit que la data de la factura sigui posterior
però les obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics...s’hagi
realitzat realment dins d’aquest període, es podrà aportar un certificat expedit i segellat pel
constructor/instal·lador/proveïdor especificant que l’obra/instal·lació/compra de maquinaria,
mobiliari, equips informàtics... es va realitzar dins del termini que va des de que es va signar
el contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al 31 desembre de 2020.
- Trobar-se al corrent de pagament de les rendes derivades del contracte d’arrendament
subscrits amb Mercabarna per fer ús de la/es parada/es.
- Estar al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb l'AEAT.
- Estar al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb la TGSS.
- Estar al corrent del compliment d'obligacions econòmiques amb l’IMH (Ajuntament de
Barcelona).
- Presentar la instància de sol·licitud normalitzada i degudament complimentada.
- No estar compresa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
- Complir qualsevol altra obligació que derivi de les presents bases i de la normativa vigent
d’aplicació.

https://bop.diba.cat
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LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT ES COMPROMET A
COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS I OBLIGACIONS:

CVE 202110123904

-

Data 11-10-2021

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

B

-

BIOMARKET fins al dia 31 de desembre de 2020, han fet importants inversions per adequar i
condicionar la/es seva/es parada/es de venda a les necessitats de la comercialització d’aquest
tipus de producte.
Que té/nen oberta i amb activitat la/es parada/es de les que és/son titular/s en el Mercat Majorista
especialitzat en productes ecològics de Mercabarna, BIOMARKET.
Que es troba al corrent del compliment de totes les obligacions econòmiques amb l’Ajuntament
de Barcelona i tributaries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i
amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.
Que l’import de l’ajuda no servirà per a oferir preus per sota dels considerats de mercat ni
significarà una alteració de les condicions de lliure competència.
Que dona la seva autorització per tal que l’Ajuntament de Barcelona/Mercados de
Abastecimientos de Barcelona, S.A accedeixi a la informació necessària i obtingui d’ofici les
acreditacions necessàries per a la tramitació de la subvenció; en concret obtenció de les
certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda
Municipal, l’Agència Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social)

A

- Que dins del termini que va des de que va signar el contracte d’arrendament de la parada/es del

- Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
- Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa aplicable.
- Comunicar a l’Ajuntament/Mercabarna qualsevol alteració significativa que es produeixi amb

L’Ajuntament de Barcelona i Mercados de Abastecimientos de Barcelona “Mercabarna” quedarà
exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les
actuacions a què quedin obligades les entitats destinatàries de les subvencions atorgades.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter
Personal i garantia dels drets digital i el Reglament europeu vigent en la matèria, us informem que
les vostres dades personals s’incorporaran en fitxers automatitzats de titularitat municipal, amb la
finalitat de resoldre la subvenció sol•licitada. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant
Miquel, 4. 08002 Barcelona.
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, de 11 de
juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests
mitjans amb l’objectiu de comunicar-vos aspectes sobre la vostra sol•licitud de subvenció.

A
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Les persones beneficiàries de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim
sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la normativa aplicable
en matèria de subvencions.

Data 11-10-2021

La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o
l'incompliment dels requisits exigibles d'acord amb la legislació vigent per a l'obtenció de la
subvenció, determinarà el reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives que li puguin ser exigides.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la
inexactitud o falsedat d'aquesta declaració responsable és motiu d'exclusió de la persona que
realitza la sol•licitud de subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament de la
subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d'imposar les sancions
que corresponguin i d'exigir les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer
com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

B

-

posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les bases
reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.
Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament/Mercabarna.
Conservar els documents justificatius dels fons rebuts, inclosos en la justificació, mentre puguin
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

AJUTS A EMPRESES AMB PARADES AL
BIOMARKET
ANNEX 2 - INVERSIONS
codi
Total
annex
factura Justificant
pagament

TOTAL
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codi
Data
Núm.
Base
annex Concepte Factura Proveïdor Factura imposable IVA

