GUIA PER A SOL·LICITAR UN
AJUT AL GALP MAR DE
L’EBRE

GALP TERRES DE L’EBRE

ABANS DE TRAMITAR FORMALMENT L’AJUT, CAL
1. Tenir signatura digital.
2. Tenir clara l’acció a subvencionar i sol·licitar TRES factures proforma si el
contracte d’obres supera les 40.000 euros i 15.000 en subministraments i
serveis ( sempre, SENE IVA). Si no superen aquesst import, amb UNA és
suficient.
3. Demanar

un

certificat

de

NO

TENIR

DEUTES

de

la

persona

física/jurídica/institució a la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya, Hisenda i
Tresoreria de la Seguretat Social.
4. Tenir preparada una fotocòpia del DNI si es persona física, CIF si és persona
jurídica.
5. Tenir redactada una memòria de l’ajut. El model de la memòria es pot trobar al
següent enllaç: www.mardelebre.cat apartat Pla d’Acció/Convocatòries/Model
de Memòria. La memòria es el document que es VALORA, per tant, cal que
tingui quanta més informació millor.
6. En el cas d’una institució, entitat o S.L/S.A cal aportar un certificat en el qual
l’órgan de govern preceptiu hagi acordat presentar-se a la convocatòria d’ajuts
per al desenvolupament local participativa de l’any en curs, que n’assumeix les
obligacions que se’n deriven i que autoritzen a la persona que s’escaigui a
sol·licitar-la.
Un cop es té tota aquesta informació (I NO ABANS), cal sol·licitar formalment l’ajut al següent
enllaç:
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8667_Ajuts-per-al-desenvolupament-dezones-dependents-de-la-pesca-de-Catalunya

Un cop demaneu sol·licitar l’ajut, s’obirà un PDF al qual haureu d’aportar altres documents
relacionats i que adjuntareu al PDF principal.
Els documents els trobareu a la pestanya de documentació relacionada ( dalt a la dreta).

CAL APORTAR TOTS AQUESTS DOCUMENTS, SINÓ DESPRÉS US HEM DE FER
REQUERIMENTS I PERDEM MOLT DE TEMPS
Un cop registrat telematicament l’ajut, es generarà un numero d’expedient que us servirà per fer
aportacions de documentació, al·legar o desistir. Aquest número d’expedient el podeu demanar
als serveis territorials d’Acció Climàtica,Alimentació i Agenda Rural o a la gerència del GALP.

COM APORTAR DOCUMENTS UN COP SOL·LICITAT L’AJUT

Caldrà demanar el número d’expedient al GALP per poder emplenar el document d’aportació de documentació.

COM DESISTIR UN AJUT CONCEDIT

Opció de desistir. Caldrà demanar també el número d’expedient al GALP.

ADVERTÈNCIES

1.

Fins que no es faci la visita de NO-INICI no pot començar l’acció subvencionable ni
molt menys fer pagaments relacionats.

2. Si es preten canviar un dels proveïdors seleccionats a l’ajut per alguna raó, S’HA DE
COMUNICAR AL GALP i demanar l’autorització de la Direcció General de Política
Marítima i Pesca Sostenible. Si no es comunica, es perd l’ajut en el concepte que ocupa
la factura.
3. No serveixen els leasings, rentings o accions finançades. Els pagaments s’han de
fer al 100% del compte corrent del promotor/a al del proveïdor/a.
4. En accions que comportin obres o intervencions en edificis, CALDRÀ COMUNICAR A
L’AJUNTAMENT l’actuació a fer i en funció de la normativa municipal derivarà o no en
permís d’obres.
5. Amb l'entrada en vigor de la llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal,
els pagaments en efectiu es limiten, a partir d'ara, a quantitats inferiors a 1.000 euros.
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