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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ACC/177/2021, de 13 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01), (DOGC núm. 8504, de
17.9.2021).
Havent observat diversos errors al text de l'esmentada Ordre, tramesa al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i publicada al número 8504, de 17.9.2021, se'n detallen les correccions oportunes:

- A l'annex 2, apartat a) Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, paràgraf Criteris de
valoració i priorització dels projectes públics, subparàgraf Eix de Canvi Climàtic:
On consta:
“Eix de Canvi Climàtic (50 punts com a màxim):
- Puntuació d'indicador d'Economia Circular calculat a partir de l'eina EnCercla, 50 punts com a màxim (fórmula
a aplicar: Puntuació final = Indicador EC*50%).
Ús de recursos de proximitat (10 punts com a màxim):
- Desenvolupar projectes amb altres empreses o entitats del territori, 10 punts.”
Ha de constar:
“Eix de Canvi Climàtic (50 punts com a màxim):
- Puntuació d'indicador d'Economia Circular calculat a partir de l'eina EnCercla, 50 punts com a màxim (fórmula
a aplicar: Puntuació final = Indicador EC*50%).”

- A l'annex 3, apartat 3:
On consta:
“3. En el cas de persones jurídiques de naturalesa privada, també caldrà presentar:
a) Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts i posteriors
modificacions, si s'escau) de l'entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats
Jurídiques (associacions o fundacions) o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de
Transformació (SAT), el DACC ho verificarà d'ofici, i
b) Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent. En el cas que es tracti d'un
registre gestionat pel DACC, no caldrà aportar cap certificació d'inscripció. Si aquesta documentació està
disponible al Registre d'Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de
Transformació (SAT), el DACC ho verificarà d'ofici.
c) Certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els
compromisos corresponents.
d) En el cas que sigui una empresa en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental
de l'activitat que està desenvolupant la persona sol·licitant, a nom seu.
e) En el cas de sol·licitar ajuts a inversions relacionades amb la instal·lació d'energies renovables per a
autoconsum, caldrà presentar un informe justificatiu de les necessitats energètiques de l'activitat en relació
amb la instal·lació prevista, d'acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar de la seu electrònica
https://seu.gencat.cat del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini. En el cas d'empreses en
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funcionament, caldrà presentar també les factures dels consums energètics corresponents a la darrera
anualitat.
f) Llistat de control de comprovació de la contractació pública/moderació de costos signada pel secretariinterventor/per la secretària/interventora de l'entitat pública.”
Ha de constar:
“3. En el cas de persones jurídiques de naturalesa privada, també caldrà presentar:
a) Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts i posteriors
modificacions, si s'escau) de l'entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats
Jurídiques (associacions o fundacions) o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de
Transformació (SAT), el DACC ho verificarà d'ofici, i
b) Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent. En el cas que es tracti d'un
registre gestionat pel DACC, no caldrà aportar cap certificació d'inscripció. Si aquesta documentació està
disponible al Registre d'Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de
Transformació (SAT), el DACC ho verificarà d'ofici.
c) Certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els
compromisos corresponents.
d) En el cas que sigui una empresa en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental
de l'activitat que està desenvolupant la persona sol·licitant, a nom seu.
e) En el cas de sol·licitar ajuts a inversions relacionades amb la instal·lació d'energies renovables per a
autoconsum, caldrà presentar un informe justificatiu de les necessitats energètiques de l'activitat en relació
amb la instal·lació prevista, d'acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar de la seu electrònica
https://seu.gencat.cat del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini. En el cas d'empreses en
funcionament, caldrà presentar també les factures dels consums energètics corresponents a la darrera
anualitat.”

- A l'annex 4, apartat 3:
On consta:
“3. En el cas d'entitats públiques, telemàticament:
a) Contractes administratius de les obres o inversions o document aprovatori equivalent, juntament amb la
documentació prèvia a la formalització del contracte.
b) Certificació d'obres, signada pel/per la director/a d'obra i ratificada per l'alcalde/essa, responsable o
president/a, segons escaigui.
c) Documentació acreditativa de la designació del/de la director/a d'obra (certificació o nomenament).
d) Certificat de l'òrgan competent que acrediti el compliment de la Llei de contractes de les administracions
públiques pel que fa als procediments de les adjudicacions de les actuacions subvencionades.
e) Contracte de concessió, en els casos en què la gestió de l'activitat estigui derivada a tercers.”
Ha de constar:
“3. En el cas d'entitats públiques, telemàticament:
a) Contractes administratius de les obres o inversions o document aprovatori equivalent, juntament amb la
documentació prèvia a la formalització del contracte.
b) Certificació d'obres, signada pel/per la director/a d'obra i ratificada per l'alcalde/essa, responsable o
president/a, segons escaigui.
c) Documentació acreditativa de la designació del/de la director/a d'obra (certificació o nomenament).
d) Certificat de l'òrgan competent que acrediti el compliment de la Llei de contractes de les administracions
públiques pel que fa als procediments de les adjudicacions de les actuacions subvencionades.
e) Contracte de concessió, en els casos en què la gestió de l'activitat estigui derivada a tercers.
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f) Llistat de control de comprovació de la contractació pública/moderació de costos signat pel secretariinterventor/per la secretària/interventora de l'entitat pública.”

Barcelona, 9 de novembre de 2021

David Mascort i Subiranas
Secretari general del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

(21.315.037)
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