
 

 

 

CUPONS D’INNOVACIÓ BCN SMART RURAL 
PER A EMPRESES AGROALIMENTÀRIES I FORESTALS 

DELS TERRITORIS RURALS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA 
 

 
Convocatòria 2019 

BASES REGULADORES I OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA 
 

 
Introducció 
Els Cupons d’Innovació BCN Smart Rural són uns ajuts creats en el marc del PECT BCN Smart 
Rural, un projecte de desenvolupament territorial intel·ligent en l'àmbit no metropolità de la 
demarcació de Barcelona, cofinançat per la Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020. 
El PECT BCN Smart Rural és implementat per la Diputació de Barcelona, l'Associació 
d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), 
amb el suport de diverses entitats territorials i sectorials. 
Els Cupons d’Innovació BCN Smart Rural s’emmarquen, concretament, dins l’actuació 1.2.1 del 
PECT BCN Smart Rural, corresponent a la creació d’un banc de serveis tecnològics i de 
coneixement. La implementació d’aquesta actuació correspon a l’Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya (ARCA), que conseqüentment serà l’entitat gestora i concedent d’aquests 
ajuts. 
L'objectiu principal dels Cupons d’Innovació BCN Smart Rural és promoure la innovació en les 
microempreses del sector agroalimentari i forestal dels territoris rurals de la demarcació de 
Barcelona, subvencionant la transferència de coneixements per tal que les empreses 
beneficiàries puguin dur a terme un procés d’innovació i millorar així la seva competitivitat. 
 
Base 1. Objecte 
1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels Cupons d’Innovació BCN Smart 
Rural, a través dels quals es preveu subvencionar serveis d’assessorament expert a empreses 
del sector agroalimentari i forestal de les zones rurals de la demarcació de Barcelona que 
vulguin dur a terme un projecte d'innovació. 
 
1.2. La publicació d’aquestes bases també marca l’obertura de la convocatòria 2019, tal i com 
s’especifica a la base 5. 
 
Base 2. Despeses subvencionables 
2.1. Els Cupons d’Innovació BCN Smart Rural són ajuts per a la contractació d’un servei 
d’assessorament expert, és a dir, subvencionen la transferència de coneixement necessària 



 

 

 

per dur a terme un projecte d’innovació. 
2.2. Els Cupons d’Innovació BCN Smart Rural són vàlids per a empreses que tinguin un projecte 
d'innovació en qualsevol dels àmbits que es descriuen a continuació: 

• Innovació en producte: introducció al mercat d'un producte nou o significativament 
millorat pel que fa a les seves característiques bàsiques, components, funcionalitat, 
qualitat, etc. 

• Innovació en procés: implementació de processos nous (o significativament millorats) 
d'elaboració, transformació o fabricació. 

• Innovació en la gestió: implementació de mètodes nous (o significativament millorats) 
de gestió empresarial, logística, distribució, màrqueting o comercialització. 

La innovació no ha de significar necessàriament una novetat per al conjunt del sector; si 
representa una novetat per a l'empresa, també es considera innovació. 
 
2.3. Els serveis d’assessorament expert que es poden subvencionar mitjançant aquests ajuts 
són els següents: 

• Definició d’una estratègia d’innovació per a l’empresa 

• Millora del model d’innovació actual de l’empresa 

• Definició d’un nou model de negoci 

• Conceptualització de nous productes, serveis o processos productius 

• Millora dels productes, serveis o processos productius actuals 

• Estudis de viabilitat tecnològica, industrial i econòmica 

• Estudis d’optimització de processos 

• Tests experimentals 

• Demostracions i acompanyament en processos 

• Creació de prototips 

• Altres serveis d’assessorament expert necessaris per a la implementació del projecte 
d’innovació de l’empresa 

 
2.4. Es considera únicament subvencionable el cost del servei d'assessorament expert. No es 
consideren subvencionables altres tipus de despesa que puguin ser necessaris per a la 
prestació del servei, com ara subministraments, fungibles, adquisició d'equipaments, etc. 
 
2.5. No es consideren subvencionables aquells serveis que hagin estat contractats i/o realitzats 
prèviament a la resolució de concessió dels ajuts i a la seva acceptació per part de l'empresa 
beneficiària. 
 
2.6. Per a poder ser considerat subvencionable, el cost total del servei no pot excedir els 
10.000€ (sense IVA). 
 
Base 3. Empreses beneficiàries 
3.1. Poden optar als Cupons d’Innovació BCN Smart Rural aquelles empreses que compleixin 



 

 

 

els següents requisits: 
a) Estar inclosa, com a mínim, dins d’una de les següents categories: 

• Empreses del sector agroalimentari que duguin a terme activitats de 
transformació d’aliments. 

• Empreses del sector agroalimentari que es dediquin únicament a la 
producció agrària (sense fer transformació) i que tinguin el segell de venda 
de proximitat (de venda directa o de circuit curt) de la Generalitat de 
Catalunya. 

• Empreses del sector forestal, incloent empreses d’aprofitaments forestals i 
empreses de transformació de productes fusters i no fusters (bolets, 
tòfones, mel, pinyons, plantes aromàtiques, etc.). 

b) Tenir l'establiment operatiu en un municipi de l'àmbit no metropolità de la 
demarcació de Barcelona on tingui aplicació la metodologia de desenvolupament 
local participatiu LEADER1 i/o que formi part del Parc Rural de Montserrat. L'Annex 
I inclou un llistat de tots els municipis que compleixen aquest requisit. 

c) Tenir una plantilla de menys de 10 treballadors a temps complert (o l'equivalent en 
Unitats de Treball Anuals, en cas de treballadors a temps parcial). 

d) Haver tancat, com a mínim, un exercici fiscal. 
e) Tenir un volum de negoci anual mitjà dels darrers dos exercicis fiscals tancats 

inferior a 1.000.000€. En el cas d’empreses amb un únic exercici fiscal tancat, 
únicament es tindrà en compte aquest exercici. 

f) No haver rebut un ajut sota el règim de minimis superior als límits establerts per la 
normativa vigent durant l’exercici fiscal en curs i els dos anteriors. 

 
Base 4. Quantia 
4.1. La intensitat de l'ajut serà d'un 80% del cost subvencionable del servei, amb un màxim 
d'ajut per empresa de 2.950€ de base imposable. 
 
4.2. Els serveis d'innovació en què el 80% del cost del servei sigui un import superior als 2.950€ 
(sense IVA) es consideren igualment subvencionables, però tot el que superi aquesta xifra 
anirà a càrrec de l'empresa beneficiària i, conseqüentment, el percentatge subvencionat serà 
inferior al 80%. 
 
4.3. Els ajuts cobriran dins la despesa subvencionable un cost/hora màxim de 65€/hora (sense 
IVA). Si una empresa requereix un servei amb un cost/hora superior, pot demanar igualment 
l’ajut, però la part del cost/hora que excedeixi dels 65€/hora no es considerarà subvencionable 
i haurà de ser assumida per l’empresa beneficiària. 
 
4.4. La despesa realitzada i justificada ha de ser, com a mínim, del 70% del cost aprovat del 

                                                      
1 En el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020. 



 

 

 

servei. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. 
Si es compleix la despesa mínima però el cost final és inferior al cost inicialment pressupostat, 
la quantitat de l'ajut es reduirà en la mateixa proporció. 
 
Base 5. Procediment de sol·licitud 
5.1. El període de presentació de sol·licituds va des de l’endemà de la publicació d’aquestes 
bases al portal web d’ARCA (www.desenvolupamentrural.cat) fins al 20 de setembre de 2019 
a les 14:00h. 
 
5.2. Per tal de sol·licitar l’ajut, cal omplir digitalment tres documents, descarregables tots ells 
des del portal web d’ARCA: 

• Formulari de sol·licitud 

• Declaració responsable 

• Declaració d’ajuts de minimis 
 
5.3. Un cop complimentats digitalment, els tres documents han de ser impresos, signats i 
enviats per correu postal certificat a l’adreça següent: 

ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA 
C/Pujada del Seminari, s/n 
25280 Solsona (Lleida) 

 
5.4. Un cop la documentació s’hagi enviat per correu postal certificat, també cal enviar-la per 
correu electrònic, juntament amb el comprovant de l’enviament realitzat per correu postal, a 
l’adreça innovacio@arca-dr.cat. 
 
Base 6. Avaluació i selecció de sol·licituds 
6.1. El procediment de concessió dels Cupons d’Innovació BCN Smart Rural és el de 
concurrència competitiva. 
 
6.2. Un cop finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, l’entitat concedent 
comprovarà que les sol·licituds rebudes incloguin tota la informació requerida i que les dades 
aportades per les empreses sol·licitants siguin compatibles amb els requisits establerts en 
aquestes bases reguladores. 
 
6.3. Si una sol·licitud presenta defectes de forma o les dades de l’empresa no compleixen els 
requisits establerts per a les empreses beneficiàries, es requerirà l'empresa sol·licitant perquè, 
en un termini de 10 dies naturals, esmeni el defecte. En cas que l'empresa sol·licitant no 
esmeni el defecte dins d'aquest termini, s'entendrà que desestima la sol·licitud presentada. 
 
6.4. Posteriorment a la comprovació de les dades, les sol·licituds seran avaluades pel personal 
tècnic de l’entitat concedent. Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els següents: 

http://www.desenvolupamentrural.cat/
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• Característiques de l'empresa (fins a 25 punts): es prioritzaran les empreses amb un 
menor nombre de treballadors, un menor volum de negoci i un major compromís amb 
el territori. 

• Característiques del projecte d’innovació de l’empresa (fins a 25 punts): es prioritzaran 
els projectes d’innovació més sòlids, de major rellevància per a l’empresa i amb un 
major caràcter innovador. 

• Característiques del servei que se sol·licita (fins a 20 punts): es prioritzaran les 
empreses que sol·licitin un servei d’assessorament expert amb un major grau de 
planificació, detall i coherència amb el seu projecte d’innovació. 

• Capacitat i voluntat d'implementació (fins a 15 punts): es prioritzaran les empreses 
amb una major capacitat i voluntat d'implementar el projecte d'innovació pel qual 
sol·liciten l'ajut. 

• Impacte esperat del projecte (fins a 15 punts): es prioritzaran els projectes d’innovació 
amb un major impacte esperat sobre l’empresa. Les empreses que finalment resultin 
seleccionades tindran l’obligació de respondre un qüestionari sobre l’impacte real del 
servei, un cop finalitzada la seva implementació i justificació. 

 
6.5. Addicionalment, i per tal d’afavorir la distribució territorial dels projectes subvencionats, 
es concediran 10 punts al millor projecte de cada comarca i 5 punts al segon millor projecte 
de cada comarca. 
 
6.6. Aquelles sol·licituds en què el projecte de l’empresa sol·licitant no sigui considerat 
innovador per part de l’entitat concedent seran desestimades i, per tant, no podran optar als 
ajuts. 
 
6.7. Un cop les sol·licituds hagin estat avaluades, una comissió de selecció serà l’encarregada 
d’aprovar una llista degudament prioritzada de les empreses beneficiàries, tenint en compte 
les presents bases reguladores, l’avaluació de sol·licituds realitzada, la disponibilitat 
pressupostària i la quantia màxima de les subvencions. Les empreses que no siguin 
seleccionades en aquesta primera fase quedaran incloses en una llista de reserva, però 
podrien ser seleccionades posteriorment en funció de la quantia dels ajuts concedits a les 
empreses prioritzades per davant seu, tal i com s’especifica a la base 7. 
 
6.8. La comissió de selecció estarà integrada per un representant de cadascuna de les entitats 
següents: 

• Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya 

• Diputació de Barcelona 

• Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) 

• Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 

• Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 



 

 

 

• Associació Leader Ripollès Ges Bisaura 

• Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya 
(ADRINOC) 

 
6.9. Un cop aprovada la llista d’empreses seleccionades, l’entitat concedent comprovarà la 
veracitat de les dades declarades en les seves respectives sol·licituds. Per tal d’efectuar 
aquesta comprovació, l’entitat concedent es reserva el dret de sol·licitar una còpia de la 
declaració de l’impost de societats dels darrers dos exercicis fiscals tancats a les empreses, així 
com el dret de realitzar un reconeixement in situ del seu establiment operatiu. En cas que es 
demostri la inexactitud o falsedat de les dades declarades per part d’una empresa, la seva 
selecció com a empresa beneficiària quedarà sense efecte i l’entitat concedent recorrerà a la 
llista de reserva per oferir l’ajut alliberat a una nova empresa. 
 
Base 7. Selecció de les entitats proveïdores 
7.1. Posteriorment a la comprovació de les dades declarades per les empreses seleccionades 
en les seves respectives sol·licituds, es procedirà a la selecció de les entitats proveïdores dels 
serveis seleccionats. 
 
7.2. L’organisme encarregat de seleccionar les entitats proveïdores de cadascun dels serveis 
seleccionats serà l’entitat concedent dels ajuts, seguint el procediment de la llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic. 
 
7.3. Les entitats proveïdores poden ser tot tipus d'agents de coneixement: universitats, centres 
de recerca, centres tecnològics, escoles agràries, centres de formació professional, empreses 
tecnològiques, consultores especialitzades, entitats d’assessorament, etc., sempre i quan 
demostrin la solvència, l’experiència i la capacitat necessària per dur a terme els serveis 
sol·licitats. 
 
7.4. En cas que el pressupost disponible no s’esgoti amb els serveis inicialment seleccionats, 
l’entitat concedent recorrerà a la llista de reserva per seleccionar noves empreses beneficiàries 
fins a esgotar el pressupost. En aquest cas, es realitzarà el mateix procediment de comprovació 
de dades i selecció de l’entitat proveïdora descrit anteriorment. Quan el pressupost restant 
sigui inferior a l’ajut sol·licitat per la propera sol·licitud en llista de reserva, s’oferirà únicament 
el pressupost disponible i l’empresa haurà de comunicar si l’accepta o no. En cas de no 
acceptar-lo, s’oferirà a la següent empresa de la llista de reserva, i així successivament. 
 
Base 8. Resolució i acceptació dels ajuts 
8.1. Un cop la comissió de selecció hagi seleccionat les empreses beneficiàries, s’hagin 
comprovat les dades pertinents i s’hagin seleccionat les entitats proveïdores, l’entitat 
concedent dictarà una resolució provisional de concessió. Aquesta resolució provisional 
inclourà un llistat de les sol·licituds seleccionades i de les sol·licituds en llista de reserva, 



 

 

 

indicant la puntuació obtinguda per cadascuna d’elles. La resolució provisional també inclourà 
un llistat de les sol·licituds rebutjades, especificant-ne el motiu. 
 
8.2. Les empreses seleccionades tindran 10 dies naturals per acceptar l'ajut, des de l’endemà 
de la publicació de la resolució provisional de concessió, seguint els passos que s'indiquin en 
aquesta. En cas que una empresa seleccionada no es pronunciï en aquest termini, s'entendrà 
que renuncia a l'ajut. 
 
8.3. Fruit de la renúncia de l'ajut per part d'una empresa seleccionada, l'entitat concedent 
podrà oferir ajuts a les empreses sol·licitants que es trobin en llista de reserva, respectant 
l’ordre de les puntuacions obtingudes.  
 
8.4. Passat el termini de 10 dies naturals per acceptar l’ajut, l’entitat concedent dictarà la 
resolució definitiva de concessió, amb el llistat de les empreses beneficiàries dels ajuts. La 
resolució definitiva de concessió indicarà degudament els recursos que poden interposar les 
empreses sol·licitants. 
 
8.5. Les resolucions provisional i definitiva de concessió dels ajuts es publicaran al portal web 
d’ARCA (www.desenvolupamentrural.cat). 
 
8.6. D’acord amb la normativa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), les 
empreses seleccionades apareixeran en la llista pública prevista en l’article 115.2 del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 
2013. 
 
Base 9. Implementació del servei 
9.1. El període d’implementació dels serveis subvencionats serà de 6 mesos a comptar des de 
l’endemà de la publicació de la resolució definitiva de concessió dels ajuts. 
 
9.2. Durant l’últim mes d’aquest termini, i només en cas que sigui necessari, l’empresa 
beneficiària podrà sol·licitar una pròrroga d’un mes addicional, que s’acumularà als 6 mesos 
establerts inicialment. 
 
Base 10. Variacions en els projectes subvencionats 
10.1. En cas que les condicions del servei subvencionat es vegin alterades durant el període 
d’implementació del servei, l'empresa beneficiària té l'obligació de comunicar-ho el més aviat 
possible a l'entitat concedent. Si els canvis estan justificats i no alteren l'essència de la 
sol·licitud, aquesta es mantindrà tal com estava previst. Per contra, si els canvis no estan 
justificats o bé alteren substancialment l'essència de la sol·licitud, l'entitat concedent pot 
revocar la subvenció. 
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Base 11. Seguiment i verificació de les actuacions 
11.1. Durant el període d'implementació dels serveis contractats per les empreses 
beneficiàries, l'entitat concedent es reserva el dret d'efectuar accions de seguiment per tal de 
verificar que les actuacions subvencionades s'estiguin duent a terme tal i com s'havia previst 
en la sol·licitud. 
 
11.2. Un cop finalitzat el període d’implementació dels serveis subvencionats, les empreses 
beneficiàries tenen l’obligació de mantenir informada l’entitat concedent, durant un període 
de 8 anys, sobre la implementació del projecte d’innovació pel qual van sol·licitar l’ajut. 
 
Base 12. Justificació del servei 
12.1. Un cop finalitzada la implementació del servei subvencionat, aquest haurà de ser 
degudament justificat per l'empresa beneficiària de l’ajut, en un termini màxim de 15 dies 
naturals des de l’endemà de la finalització del període gaudit per a la seva implementació. 
 
12.2. Per tal de justificar el servei obtingut, l'empresa beneficiària haurà de presentar els 
següents documents: 

• Una memòria justificativa del servei obtingut, signada per l’entitat proveïdora i 
l’empresa beneficiària. La plantilla estarà disponible al portal web d’ARCA 
(www.desenvolupamentrural.cat). 

• Una còpia de la factura emesa per l’entitat proveïdora corresponent a la part no 
subvencionada del servei. 

• Un comprovant del pagament de la part no subvencionada del servei. 

• Una acta de finalització del servei, signada per l’entitat proveïdora i l’empresa 
beneficiària. La plantilla estarà disponible al portal web d’ARCA 
(www.desenvolupamentrural.cat). 

 
12.3. Els documents s’han d’enviar per correu postal certificat a l’adreça següent: 

ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA 
C/Pujada del Seminari, s/n 
25280 Solsona (Lleida) 

 
12.4. Un cop la documentació s’hagi enviat per correu postal certificat, també cal enviar-la per 
correu electrònic, juntament amb el comprovant de l’enviament realitzat per correu postal, a 
l’adreça innovacio@arca-dr.cat. 
 
12.5. Un cop rebuts tots els documents, l'entitat concedent els avaluarà per tal de validar el 
dret de l'empresa beneficiària a rebre l'ajut concedit, sempre i quan el servei obtingut 
coincideixi amb el servei sol·licitat. 
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12.6. Un cop els serveis obtinguts hagin estat validats per part de l’entitat concedent, aquesta 
durà a terme les actuacions pertinents de difusió, amb l’objectiu de donar a conèixer els 
resultats obtinguts en la present convocatòria i seguir fomentant la innovació en el sector 
agroalimentari i forestal. 
 
Base 13. Pagament 
13.1. El pagament de la part subvencionada del servei es farà directament des de l’entitat 
concedent dels ajuts a l’entitat proveïdora del servei. 
 
13.2. Per tal de procedir al pagament de la part subvencionada del servei, cal que l’empresa 
beneficiària de l’ajut hagi pagat prèviament la part no subvencionada del servei. 
 
13.3. Per tal que es pugui efectuar el pagament, l’entitat proveïdora haurà d’emetre una 
factura a nom de l’entitat concedent, corresponent a la part subvencionada del servei. El 
termini màxim per presentar aquesta factura és de 15 dies naturals des de l’endemà de la 
finalització del període gaudit per a la implementació del servei. 
 
13.4. El pagament de la part subvencionada del servei queda subjecta a la validació, per part 
de l’entitat concedent, de la justificació del servei obtingut per part de l’empresa beneficiària 
de l’ajut. Si l’entitat concedent no valida el servei implementat, no es farà càrrec de la part 
subvencionada i, conseqüentment, serà l’empresa beneficiària qui haurà d’assumir el 100% de 
l’import del servei rebut. 
 
13.5. El pagament de la part subvencionada del servei s’efectuarà en un termini màxim de 30 
dies naturals des de la validació, per part de l’entitat concedent, dels documents de justificació 
aportats per l’empresa beneficiària de l’ajut. 
 
Base 14. Obligacions de les parts implicades 
14.1. Són obligacions de les empreses beneficiàries d'aquests ajuts: 

• Contractar el servei d'innovació especificat en la sol·licitud. 

• Sotmetre's a les actuacions de seguiment i verificació que pugui efectuar l'entitat 
concedent. 

• Comunicar qualsevol incidència pel que fa al servei contractat. 

• Justificar el servei obtingut en la forma i el termini establerts. 

• Efectuar el pagament de la part no subvencionada del servei en el termini establert. 

• Mantenir informada l’entitat concedent sobre la implementació del projecte 
d’innovació pel qual ha sol·licitat l’ajut durant un període de 8 anys des de la 
implementació del servei subvencionat. 

• Reconèixer el suport del PECT BCN Smart Rural i el Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) en totes les mesures d’informació i comunicació que dugui a terme 
sobre el servei subvencionat. 



 

 

 

 
14.2. Són obligacions de les entitats proveïdores: 

• Prestar el servei d'innovació que se li ha contractat. 

• Prestar el servei sol·licitat per l'empresa beneficiària a preus de mercat. 

• Comunicar qualsevol incidència pel que fa al servei prestat. 

• Emetre dues factures per un únic contracte: una factura corresponent a la part 
subvencionada del servei (a nom de l’entitat concedent) i una altra factura 
corresponent a la part no subvencionada del servei (a nom de l’empresa beneficiària 
de l’ajut). 

• Presentar la factura de la part subvencionada del servei en el termini establert. 
 
Base 15. Renúncies 
15.1. Les empreses beneficiàries poden renunciar a l'ajut només per causes justificades i de 
forma expressa, totalment o parcialment, per mitjà d'un escrit motivat adreçat a l’entitat 
concedent. La renúncia ha de portar la signatura del representant legal de l'empresa. 
 
15.2. Si una empresa renuncia a l’ajut concedit durant el període d’implementació, s’utilitzarà 
el pressupost alliberat per oferir nous ajuts a les empreses que estiguin en la llista de reserva, 
sempre i quan no hagin passat més de 3 mesos des de l’endemà de la resolució definitiva de 
concessió fins al moment de la renúncia. 
 
15.3. Les entitats proveïdores poden renunciar a prestar el servei pactat amb l'empresa 
beneficiària només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, 
mitjançant un escrit motivat adreçat a l’entitat concedent. La renúncia ha de portar la 
signatura del representant legal de l'entitat. 
 
15.4. En cas que es produeixi una renúncia per part de l’entitat proveïdora, l’entitat concedent 
oferirà la implementació del servei a les altres entitats contactades durant la fase de selecció 
de les entitats proveïdores, sempre i quan no hagin passat més de 3 mesos des de l’endemà 
de la resolució definitiva de concessió fins al moment de la renúncia. En cas que cap d’elles 
accepti l’encàrrec, es revocarà l’ajut. 
 
Base 16. Incompatibilitats 
16.1. Els Cupons d’Innovació BCN Smart Rural són incompatibles amb qualsevol altre ajut 
concedit amb la mateixa finalitat. 
 
16.2. Una mateixa empresa o grup empresarial no es pot beneficiar de més d'un cupó dins 
d'aquesta convocatòria. 
 
16.3. Una mateixa entitat proveïdora no pot participar en més de tres serveis dins d'aquesta 
convocatòria. 



 

 

 

 
16.4. No pot existir cap tipus de vinculació entre l'empresa beneficiària de l’ajut i l'entitat 
proveïdora del servei, d’acord amb el Reial Decret 887/2006 pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Base 17. Aplicació pressupostària 
17.1. El pressupost destinat a la convocatòria 2019 dels Cupons d’Innovació BCN Smart Rural 
és de 29.500€ més l’import de l’IVA corresponent a la part subvencionada dels serveis. 
 
17.2. La base imposable dels serveis serà cofinançada a parts iguals per la Diputació de 
Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), mentre que l’IVA serà 
finançat íntegrament per la Diputació de Barcelona, en el marc de l’actuació 1.2.1 del PECT 
BCN Smart Rural. 
 
17.3. Si el pressupost disponible no s’esgota en la present convocatòria, l’entitat concedent es 
reserva l’opció d’obrir una segona convocatòria amb el pressupost restant. 
 
Base 18. Protecció de dades 
L’Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i tot el seu personal es comprometen a 
tractar les dades de caràcter personal segons l'establert en el Reglament General de Protecció 
de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). 
Pel fet de participar a la convocatòria, els sol·licitants de l’ajut consenten a l’Associació 
d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) a tractar les seves dades personals. En compliment 
del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les 
següents dades: 
 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: Associació d'Iniciatives 
Rurals de Catalunya (ARCA). NIF: G43722453. Adreça: Pujada del Seminari, s/n, 25280 Solsona 
(Lleida). Telèfon: 973481752. E-mail: administracio@arca-dr.cat. 
 
FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES: L’Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) 
tractarà les dades personals i la informació facilitada per a la gestió de la convocatòria de 
concessió dels “Cupons d’Innovació BCN Smart Rural”. 
 
CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no 
se sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb 
les obligacions legals. 
 
DESTINATARIS: Si és necessari, totes les entitats públiques i privades col·laboradores en el marc 
del PECT BCN Smart Rural. 
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DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades 
i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals 
automatitzades, dirigint-se a l'adreça de correu administracio@arca-dr.cat, havent-se 
d'identificar degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir. 
 
Annex I 
Llistat de municipis de l'àmbit no metropolità de la demarcació de Barcelona on s'aplica la 
metodologia LEADER i/o integrants del Parc Rural de Montserrat, classificats per comarca: 

• Anoia: Argençola, Bellprat, Calaf, Calonge de Segarra, Carme, Castellfollit de Riubregós, 
Castellolí, Copons, el Bruc, Jorba, la Llacuna, Montmaneu, Orpí, Prats de Rei, Pujalt, 
Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí de Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, Santa 
Maria de Miralles, Veciana. 

• Bages: Aguilar de Segarra, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí, 
Fonollosa, Gaià, Marganell, Monistrol de Montserrat, Mura, Navàs, Rajadell, Sant Feliu 
Sasserra, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, 
Súria, Talamanca. 

• Berguedà: Avià, Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castell de l'Areny, Castellar 
de n'Hug, Castellar del Riu, Cercs, l'Espunyola, Fígols, Gironella, Gisclareny, Guardiola 
de Berguedà, Montclar, Montmajor, la Nou de Berguedà, Olvan, la Pobla de Lillet, Puig-
reig, la Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Santa 
Maria de Merlès, Vallcebre, Vilada, Viver i Serrateix. 

• Moianès: Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, l'Estany, Granera, Moià, 
Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja, Santa Maria d'Oló. 

• Osona: Alpens, l'Esquirol, Lluçà, Montesquiu, Muntanyola, Olost, Orís, Oristà, Perafita, 
Prats de Lluçanès, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant 
Boi de Lluçanès, Sant Martí d'Albars, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant 
Sadurní d'Osomort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Santa Maria de Besora, Sobremunt, Sora, Tavertet, Vilanova de Sau. 
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