Convocatòria 2018

RESUM DE L’ORDRE ARP/141/2018
PDR 2014‐2020

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Edifici del convent de la Colònia de Cal Pons
Pl. Sant Josep s/n – Colònia Cal Pons
08692 Puig‐Reig
BARCELONA

EL PROGRAMA LEADER
Bases reguladores de l’ajut: ARP/141/2018
Dotació pressupostària: 675.275,11€, a càrrec de fons FEADER (43%) i DARP (57%).
RESUM DEL PROCÉS DE TRAMITACIÓ

Publicació de la convocatòria:

ORDRE ARP/141/2018

Termini de presentació de sol∙licituds

17 d’octubre de 2018

Inici de les inversions

Després de la visita de no inici d’obres

Resolució

6 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el
termini de presentació de sol∙licituds

Justificació d’inversió iniciada (privats)
o licitada (públics)

30 novembre de 2019

Desenvolupament de la inversió

Es pot iniciar després de la visita de no inici d’obres

Certificació

30 de juny de 2020

Compliment dels compromisos

Durant cinc anys següents a partir de la data de l’últim
pagament

OBJECTE I FINALITAT DELS AJUTS
Els ajuts Leader tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin
activitat econòmica per l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels
GALs i aprovades pel DARP, amb accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la
creació d’ocupació, a establir polítiques especifiques per als joves del món rural, que fomentin el
seu arrelament i desenvolupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació
i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, a estimular la innovació i la
transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

TERRITORI GEOGRÀFIC DE L’ASSOCIACIÓ
En el programa Leader 2014‐2020 des de l’Associació es gestionaran 61 municipis de la
Catalunya Central:
‐

‐

‐

‐

El Berguedà, Avià, Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castell de l'Areny, Castellar
de n'Hug, Castellar del Riu, Cercs, l'Espunyola, Fígols, Gironella, Gisclareny, Gósol,
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 i Viver i Serrateix. Amb un total de
31 municipis.
Els municipis que conformen el Moianès:
Calders, Castellcir, Castellterçol,
Collsuspina,Granera,L’Estany,Moià, Monistrol
de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria
d’Oló.
El municipis que conformen el Lluçanès:
Alpens, Lluçà Olost,Oristà, Perafita, Prats de
Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant
Bartomeu del Grau , Sant Boi de Lluçanès, Sant
Martí d’Albars, Sobremunt i Sant Feliu
Sasserra.
Mura, Talamanca, Santa Eulàlia de Riuprimer,
Gaià, Muntanyola, Súria, Navàs i Santa Cecilia
de Voltregà.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:
 Privats: Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives,
associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin
inversions en:
 Empreses agroalimentàries: Empreses que transformin i/o comercialitzin
productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin
inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar
una inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000,00 euros).


Empreses no agroalimentàries

 Públics: Ajuntaments, consells comarcals, Entitats Municipals Descentralitzades,
consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en
igual o més d’un 25%), que realitzin inversions no productives en:
 Recuperació del patrimoni cultural i natural
 Infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic
 Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

PRIVATS (màx. 40% d'ajut)

PÚBLICS (màx. 80% d'ajut)

1

2

3

4

5

Agroalimentari

No
agroalimentari

Recuperació del
patrimoni
cultural i natural

Infraestructures
públiques per la
mitigació del canvi
climàtic

Infraestructures
recreatives que generin
activitat econòmica i
ocupació

Associació1

x

x

x

Fundació1

x

x

x

Consorci

x

x

x

Ajuntament

x

x

x

Consell Comarcal

x

x

x

Entitat Municipal
Descentralitzada

x

x

x

Tipus ajut

sense ànim de lucre

ànim de lucre

BENEFICIARIS
Persones físiques

X

x

Microempresa

X

x

Petita empresa

X

x

Mitjana empresa

X

x

Cooperativa

X

x

Associació

X

x

Fundació

X

x

Inversions > 12.000 €

Inversions > 40.000 €

REQUISITS A COMPLIR
Poden ser beneficiàries les persones (físiques o jurídiques) que compleixen els requisits següents
en el moment de presentar la seva sol∙licitud:
a) Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00
euros, sense IVA, pels sol∙licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros en el cas
dels públics.

1

Participada en igual o mes d’un 25% per ens públics

b) Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat anterior, i que
siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta dels GAL
seleccionats.
c) Que els projectes siguin viables econòmica, tècnica i legalment, a excepció dels públics,
que només han de ser‐ho tècnicament.
d) Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i
amb la Generalitat de Catalunya.
e) Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la
normativa vigent que els sigui aplicable.
f) En el cas de persones jurídiques, haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts,
l‘activitat per a la qual es demana l’ajut.
g) En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre, que l’empresa compleixi el principi
d’independència, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE de 6 de maig de 2003,
sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, i no formin part d’un
multigrup, un grup d’empreses i/o empresa associada, d’acord amb el Pla general de
comptabilitat de petites i mitjanes empreses.
h) Que siguin propietàries, copropietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o
cessionàries de les instal∙lacions on es volen realitzar les obres o inversions en el
moment de realitzar la sol∙licitud i que es mantingui durant el període de compromís de
manteniment de l’activitat, comptat a partir de la data de l’últim pagament. En el cas de
no ser propietari o usufructuari, que disposin del consentiment per escrit de la/les
persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar‐les.
i) En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de
19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
j) En el cas d’establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política
lingüística.
k) Complir l’obligació respecte la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral, i amb
aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació
laboral entre homes i dones. En cas de beneficiaris amb més de 250 treballadors,
s’haurà d’elaborar i aplicar obligatòriament un pla d’igualtat, d’acord amb l’establert en
l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC
núm. 6919, de 23.7.2015).
CRITERIS PER DEFINIR GRANDÀRIA DE L'EMPRESA

Tipus d’empresa

Nº Treballadors

Volum anual de
negoci

Balanç general
anual

Microempresa

de 0 a 9

< 2 milions €

< 2 milions €

Petita empresa

de 10 a 49

< 10 milions €

< 10 milions €

Mitjana empresa

de 50 a 249

< 50 milions €

< 43 milions €

DESPESES NO SUBVENCIONABLES I LIMITACIONS
a) Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data anterior a la data de la visita de
comprovació de no‐inici d’inversions un cop sol∙licitat l’ajut.
b) Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera independent.
c) Projectes que no permetin el ple funcionament de l’activitat econòmica i no tinguin identitat
ni coherència global.
d) L’IVA i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc.
e) La compra de terrenys i d’immobles.
f)

Els equips i béns mobles de segona mà.

g) Despeses de simple reposició.
h) Les despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d’empreses (notari, registre,
etc.).
i)

El manteniment o reparació de béns mobles i immobles. Tampoc la restauració de béns
mobles.

j)

La imputació de mà d’obra pròpia, o dels socis/sòcies en el cas de societats. En les entitats
públiques es considera mà d’obra pròpia, aquella despesa realitzada per les empreses
participades per ens locals en més d’un 50%.

k) Les despeses de llicències, patents i permisos.
l)

Estudis, memòries o projectes per a la legalització de l’activitat.

m) L’organització i/o assistència a fires, congressos, la promoció de productes i la publicitat de
marques i empreses concretes.
n) Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca.
o) L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys, els conceptes de despesa
fungibles, elements decoratius i el parament de la llar. En els casos de projectes relacionats
amb activitats esportives o d’oci, el vestuari necessari per a la pràctica de l’activitat
subvencionada
p) Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el
lísing i el rènting.
q) Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys
d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars.

r) L’adquisició o l’adequació de vehicles (amb l’excepció dels casos en què l’adequació d’un
vehicle tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i sigui com a molt un 30% de la
inversió total a realitzar). Tampoc no són subvencionables els accessoris i els complements
de vehicles.A afectes d’aquesta Ordre, s’entén com a vehicle aquells que siguin motoritzats.
s) Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups
empresarials, empreses col∙laboradores de concessions oficials.
t)

Les farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria.

u) Les inversions relacionades amb la instal∙lació d’energies renovables, a excepció d’aquelles
que suposin l’autoconsum.
v) Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat d’activitats.
w) Inversions o actuacions efectuades sobre béns d’ús privatiu de la persona sol∙licitant. Les
inversions s’han d’efectuar sobre béns adreçats al públic en general, amb accés independent
d’altres dependències, amb caràcter permanent no itinerant i amb un horari comercial
definit i suficient.
x) Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i
pesquers.
y) Les despeses referents a l’adquisició de maquinària agrícola.
z) Les despeses referents a l’adquisició d’animals o plantes.

DESPESES SUBVENCIONABLES AMB LIMITACIONS
a) Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, per la redacció de projectes d’execució
d’obra, seran elegibles amb un màxim del 8% de la inversió aprovada d’obra civil.
b) Com a excepció a l’apartat 8.1.a), els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra
podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’acta de no‐inici d’obres.
c) Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis, en tot cas seran
complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de
la inversió aprovada executada.
d) Els programes informàtics (programari), en tot cas seran complementaris d’una altra
inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada
executada.
e) El disseny i la programació de webs seran subvencionables amb un màxim de 10.000,00
euros d’inversió per projecte. Aquestes webs han de ser adequades per a la venda en

línia. Sols és subvencionable una pàgina web per beneficiari i durant les 5 darreres
convocatòries.

TIPUS I QUANTIA D’AJUT
 Per projectes de caràcter privat l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les
despeses elegibles. Per projectes de caràcter públic aquest import no podrà ser superior
al 80% de les despeses elegibles.
 L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000,00 euros per persona beneficiària, per
projecte i per convocatòria
 L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central limita l’import d’ajut
màxim a 60.000,00 euros per a tos els seus beneficiaris, sempre que l’import total d’ajut
aprovat en Comissió Tècnica de tots els seus expedients sigui superior a la dotació
pressupostària establerta en la convocatòria d’ajuts.
 Ajuts subjectes a minimis: El total d’ajut a atorgar a una persona sol∙licitant no podrà
excedir de 200.000€ bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals
anteriors. Afecta a empreses agroalimentàries no inclosos en l’annex I del tractat de la
UE, empreses no agroalimentàries i entitats públiques.
 Els ajuts destinats a les empreses que transformin i/o comercialitzin productes
agroalimentaris inclosos en l’Annex I del tractat del funcionament de la UE també es
limiten a un màxim de 200.000 euros durant l’exercici final en curs i els dos exercicis
fiscals anteriors.

CONCURRÈNCIA AMB ALTRES AJUTS
Incompatible:
 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut que,
concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb els Fons estructurals, el Fons de
Cohesió o qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea.
 Són incompatibles també amb qualsevol altre ajut obtingut dins d’altres operacions del
PDR de Catalunya i en general, dins d’altres línies d’ajut més específiques per al tipus
d’activitat projectada.
 Aquelles empreses que hagin sol∙licitat un ajut a convocatòries de les operacions
04.02.01 i 04.02.02 del PDR 2014‐2020, en la mateixa ubicació que les inversions
sol∙licitades al Leader (amb un sol RIAAC) i que s’estiguin executant en paral∙lel, tindran

la consideració de projecte únic, i per tant, es considerarà projecte fragmentat i no
subvencionable.
Compatible:
 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb d’altres que, per la mateixa
finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats,
nacionals o internacionals, no inclosos al supòsit de l’apartat anterior. No obstant això,
els imports i percentatges de la totalitat dels ajuts concedits per a la mateixa finalitat no
podran superar els límits establerts pel Reglament (UE) núm. 1305/2013.
 L'import dels ajuts no podrà superar en cap cas, aïlladament o en concurrència amb
altres ajuts d’altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o
internacionals, destinats a la mateixa finalitat, el cost de la inversió subvencionable
segons els criteris establerts en el punt 6 d’aquesta Ordre i sempre que la quantia total
dels ajuts no superi el 40% del cost de la inversió subvencionada, a excepció dels
beneficiaris públics, en què la quantia total dels ajuts no podrà superar el 100% de la
inversió subvencionada.
 En el àmbit d’actuació del Departament competent en matèria de desenvolupament
rural, es podran fomentar altres contraprestacions als projectes acollits a la
convocatòria dels ajuts Leader, en l’accés a préstecs objecte de conveni entre el DARP,
l’Instintiu Català de finances i/o entitats financeres.

SOL∙LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
El termini per poder presentar sol∙licitud és fins el 17 d’octubre de 2018.
Les sol.licituds per acollir‐se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès normalitzat que s’ha de
descarregar de la seu electrònica: https://seu.gencat.cat
Documentació a presentar: La documentació la podreu trobar a la www.catcentral.cat

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICÀRIES
 Els beneficiaris de l’ajut s’hauran de comprometre a mantenir i gestionar directament
l’activitat subvencionada durant un període de 5 anys comptats de la data de l’últim
pagament.
 En el cas d’ajuts a inversions en què l’actuació subvencionada consisteixi en la
construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables susceptibles de ser inscrits al
Registre de la propietat, si el beneficiari de l’ajut coincideix amb la persona propietària
de l’immoble, ha de fer constar a l’escriptura que el bé de què es tracti queda afectat a
la subvenció per un període de cinc anys, així com l’import de la subvenció. Si els béns

no són inscriptibles, també queden afectats per la subvenció durant el període
esmentat.
 Informar al públic de l’ajut obtingut pel FEADER mitjançant cartells, plaques i llocs web
depenent en cada cas del tipus d’inversió.
 Els projectes subvencionats estaran subjectes a controls i/o auditories durant el període
de compromís de manteniment de l’activitat.
 Portar un sistema de comptabilitat separat, o bé un codi comptable adequat per a totes
les transaccions relatives a l’operació finançada amb càrrec al FEADER.

TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ
 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència
competitiva.
 Es realitzaran dues fases de requeriment de documentació d’aprovació:
Fase 1: en el moment de presentar la sol∙licitud d'ajut:

1. Documentació comuna als beneficiaris de naturalesa pública i privada:
a) Dades d'identitat de la persona sol∙licitant o de qui la representi corresponents al
DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en cas de no haver autoritzat el
DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 9.6, i
b) Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, amb la
documentació corresponent que ho acrediti, i
c) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància,
si s'escau.
2. En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:
a) Projecte signat per un professional competent, de la inversió a realitzar amb la
descripció de les obres, pressupost desglossat, plànols, etc. que permeti l'execució total
de les obres a realitzar, o bé
Memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol∙licita l'ajut.
NOTA: En ambdós casos, s’haurà d’incloure o adjuntar un estudi que acrediti que la inversió
del projecte presentat és viable tècnicament i econòmicament.
b) Documents acreditatius de despesa:
o
o

Factures proforma o
Pressupostos.

Nota: En els casos en què la despesa subvencionable superi els 40.000,00 euros de cost
d'execució d'obra, o de 12.000,00 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o
prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, caldrà incorporar:
o

Tres ofertes de diferents proveïdors (l'elecció entre les ofertes es realitzarà d'acord
amb criteris d'eficiència i economia) i,

o

En cas de no triar l'oferta econòmica més avantatjosa, caldrà acompanyar el
projecte d'una memòria raonada en relació amb l'oferta triada, i

o

En cas que no hi hagi un nombre suficient d'entitats que ho subministrin, caldrà
justificar‐ ho degudament.

Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no estiguin vinculades a la persona
beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que
estableix l'article 42 del codi de comerç.
c) En el cas que sigui una empresa en funcionament: còpia de la comunicació, autorització
o llicència ambiental de l’activitat que s’està desenvolupant el sol∙licitant a nom seu.
3. En el cas d'entitats públiques:
Projecte tècnic elaborat d'acord amb els requeriments que estableix el Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En tots els casos: memòria puntuable Leader 2018
B) Fase 2: expedients amb pressupost que han superat la Comissió d'elegibilitat i la tècnica:
1. En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:
a) Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:
o

Nota simple del Registre de la Propietat, o bé

o

Còpia del contracte de concessió municipal, o bé

o

Còpia del contracte de lloguer, liquidat, o bé

o

Còpia del contracte de cessió d'ús, liquidat, o bé

Nota: en el cas de presentar còpia del contracte de cessió d'ús entre persones físiques que
siguin familiars de primer grau, no caldrà liquidar, però hauran d'aportar: ‐Llibre de família,
o bé ‐Certificat del registre civil o similar per acreditar el grau de parentiu.
Nota: En el cas que sigui copropietari, caldrà l’autorització dels altres copropietaris
b) En el cas de creacions d'empresa o ampliacions amb un canvi d'ús o en una nova
ubicació: certificat de compatibilitat urbanística (que acrediti que l'activitat que es vol

desenvolupar està permesa en el lloc on es vol realitzar la inversió), o bé Llicència
d’obres emesa per l’ajuntament per la inversió sol.licitada.
c) Declaració responsable relativa a la condició de ser pime.
2. 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, 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 DARP 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 DARP, no serà necessari aportar cap
certificació d'inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre
d'entitats jurídiques, al Registre de cooperatives o al Registre de societats agràries
de transformació (SAT), el DARP 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.

3. En el cas d'entitats públiques:
a) Acord del Ple municipal o de l'òrgan competent, per l'aprovació de la realització de
l'actuació i per acollir‐ se a la convocatòria d'ajut Leader,
b) Acreditació de la presentació dels comptes de l'entitat a la Sindicatura de Comptes.
c) Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:
o

Nota simple del Registre de la Propietat, o bé

o

Còpia del contracte de lloguer, liquidat, o bé

o

Còpia del contracte de cessió d'ús, liquidat, o bé

o

Certificació de l'entitat sol∙licitant de la lliure disponibilitat dels terrenys necessaris
per fer les obres o inversions objecte d'ajut, o bé

o

Inscripció al Llibre de béns immobles de l'ajuntament corresponent.

 En la resolució de concessió hi figuraran, el pressupost aprovat per la inversió, la
despesa o l’actuació, l’import màxim de l’ajut, la seva finalitat, el percentatge d’ajut
concedit, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini
d’execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons
amb què es finança l’ajut i l’import que prové del FEADER.

 Els beneficiaris de naturalesa privada hauran d’acreditar al GAL, abans del 30 de
novembre de 2018, haver iniciat les obres o actuacions objecte de l’ajut. En el cas d’un
organisme públic haurà de presentar al GAL la licitació de l’obra abans del 30 de
novembre de 2018 a la resolució.
Ajuts superiors a 50.000 euros:
 Un cop notificada la resolució de concessió al beneficiari de l’ajut per part del DARP, els
beneficiaris de naturalesa privada hauran de presentar, en el termini de 15 dies, una
garantia (aval o dipòsit) del 15% de l’import de la subvenció total a rebre. Aquesta
garantia l’haurà de dipositar a la Caixa Delegada de Dipòsits del DARP (Serveis
Territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona o bé a Serveis Centrals del DARP).
 L’obligació principal, serà l’execució de les obres o inversions objecte de la resolució de
concessió, que haurà d’assolir, almenys, el compliment del 70% de la inversió aprovada.
Per sota d’aquest percentatge, o en el cas que el beneficiari hagi renunciat a l’ajut, es
procedirà a l’execució total de l’aval.

MODIFICACIONS I PRÒRROGUES
 La persona beneficiària que vulgui portar a terme modificacions del projecte aprovat, ho
ha de comunicar al GAL sempre abans de realitzar els canvis. Ho ha de sol∙licitar com a
màxim dos mesos abans de la finalització del termini d’execució establert en la
resolució.
 Les modificacions poder ser substancials o no substancials i en cap cas poden modificar
l’objectiu del projecte aprovat.
 En cas de modificacions substancials del projecte aprovat es requerirà l’autorització de
l’organ concedent (Direcció General de Desenvolupament Rural) Es consideren canvis
substancials de la despesa aprovada:
 El canvi de beneficiar/ària
 El canvi de localització de les inversions
 Una pròrroga del termini per executar les actuacions objecte d’ajut
 La resta de modificacions, seran no substancials, i les haurà d’autoritzar el propi GAL
excepte les modificacions entre capítols de despesa (honoraris tècnics, despeses
d’execució d’obra i equipaments/mobiliari) que suposin l’increment de mes del 20% del
pressupost aprovat d’ almenys, un d’aquests capítols que requeriran, l’autorització del
Servei de Programació i Dinamització Rural.

 Les pròrrogues també s’han de sol∙licitar com a màxim dos mesos abans de la
finalització del termini d’execució establert en la resolució.

 El termini màxim de pròrroga serà de la meitat del termini de certificació a comptar a
partir de la data de la resolució de concessió.

JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar‐
les en el termini que marcarà la resolució.
 En el cas que les activitats hagin estat finançades, per altres subvencions o recursos, s’ha
d’acreditar l’import, procedència i aplicació d’aquests fons a les activitats
subvencionades.
 Per justificar les activitats realitzades, s’han de presentar, mitjançant documents
originals, les factures corresponents amb un comprovant de pagament i la
documentació requerida per a cada tipus de beneficiari.
 Tota la documentació de l’expedient, així com les factures i els justificants acreditatius
del pagament, ha d’anar a nom de la persona beneficiària de l’ajut.
 S’admetrà un màxim de 3.000,00 euros per projecte de pagaments en metàl∙lic total,
que es justificaran mitjançant les factures corresponents, i el justificant de pagament
corresponent, que inclourà l’expressió: rebut o pagament en metàl∙lic (no es poden
pagar en efectiu operacions de proveïdors en les quals una de les parts contractants
sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu
equivalent en moneda estrangera).
 El personal tècnic del GAL i de l’oficina comarcal corresponent verificarà i comprovarà,
sobre el terreny, amb l’aixecament d’una acta de final d’obres, les inversions i/o
actuacions realitzades.
 Es podrà fer el pagament d’una subvenció quan, tot i complir la resta de condicions per
fer‐lo, al sol∙licitant li manqui la llicència ambiental, en tràmit davant de l’Administració
competent, però encara sense resposta per part d’aquesta, i sempre que compleixi els
requisits perquè l’Administració esmentada l’hi resolgui favorablement.

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PROJECTES
Les sol∙licituds d’ajut presentades seran valorades en relació al compliment dels següents criteris
de selecció:
PROJECTE DE NATURALESA PRODUCTIVA
#

EXP.:

ECONOMIA –
OCUPACIÓ –
JOVES I
DONES

CRITERIS DE SELECCIÓ: PUNTUACIÓ DEL PROJECTE
Economia i territori
Lloc d’implantació (nota: es ponderarà amb els següents factors: amb 0,4= pob.
Entre 2500 i 500 ; 0,7= pob entre 500 i 250; i amb 1 els de menys de 250
habitants)
Ocupació

40

0

40

0

50

0

CANVI CLIMÀTIC
KM 0
NNOVACI
Ó
VIABILITAT

Manteniment de llocs de treball (10 punts)/ creació de llocs de treball: 1-2 ó més:
(20 punts)/ 3 ó més (30 punts).
Nota: El criteri de treballador que no estigui a jornada complerta o estigui com a
eventual es ponderaran amb “un 50%”. En el supòsit que no es manifesti
explícitament com a eventual es valorarà amb un 100% (sens perjudici que el
contracte sigui o no fix).
Creació d’ocupació prioritària (joves menors o igual de 40 anys, dones i persones
amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial: plus de 5 punts per lloc creat
amb un màxim de 15 punts
Incorporació d’un estudiant en pràctiques: FP, universitari o bé doctorand (durant
l’anualitat actual o bé l’anterior)
tipus d’emprenedor
Cooperatives i associacions amb fins socials o emprenedor que siguin jove (igual
o més petits de 40 anys) i dones/ empreses constituïdes per més del 50% dels
socis per dones o joves
Economia circular mediambiental
Si el projecte empresarial implica l’ús de les energies renovables o mesures
d’eficiència energètica
Si el projecte empresarial utilitza mes d’un 25% de matèries primeres del territori
LEADER ADRCatCentral
Si el projecte empresarial té reconegut mínim un subproducte per l’Agència
Catalana de Residus
Objectiu principal de la inversió és el desenvolupament d’un projecte d’economia
circular
Utilització de recursos de proximitat
Més del 25% dels proveïdors de la inversió presentada són de l’àmbit d’actuació
Leader ADRcatcentral
Desenvolupar projectes de manera col·laborativa amb altres empreses o entitats
del territori amb relació directa amb el projecte empresarial:
Exemples: Pacs turístics, formar part d’un teixit associatiu, clúster, etc.)
Projectes singulars
Innovador: introducció de novetats sent creatius enfocades cap a l’èxit
Si el projecte és innovador en l’àmbit d’actuació Leader ADRcatcentral: 15 punts
Si la inversió és innovadora en l’àmbit d’actuació Leader ADRcatcentral 30 punts
Viabilitat tècnica-econòmica
Existència de finançament
Acreditació de la disposició de fons de finançament (acreditació amb concessió de
crèdit, certificat del banc de solvència, etc.)
Grau de maduresa:
Tenir la documentació necessària per a poder començar les obres
Presentació de la documentació i validació del qüestionari a través de la
Plataforma de tramitació d’ajuts LEADER
Rendibilitat del projecte
Indicador (TIR) Taxa interna de rendibilitat
PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ
DIMENSIÓ DE L'EMPRESA
Microempreses
Empreses
Petita empresa
Mitjana empresa

30

0

10

0

10

0

20

0

20

0

80

0

10

0

10

0

10

0

80

0

30

0

15

0

15

0

30

0

30

0

50

0,00

10

0

10

0

20

0

10

0

300,00

0,00

100
75
50

PUNTUACIÓ
Dimensió
Puntuació del
PUNTUACIÓ TOTAL
MÀXIMA
de
% OBTINGUT
projecte
DEL PROJECTE
Projecte
l'empresa
≤175
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
DETERMINACIÓ PERCENTATGE D'AJUT:
260-287
288-315
316-343
344-371
372-400
30,00%
32,50%
35,00%
37,50%
40,00%

PROJECTE
REBUTJAT

176-203
22,50%

204-231
25,00%

232-259
27,50%

PROJECTE PÚBLICS
##

Exp:

ECONOMI
AOCUPACI
Ó - JOVES
I DONES

CRITERIS DE SELECCIÓ
Economia i territori
Abast geogràfic de l'activitat (nota: es ponderarà amb els següents factors:0,4= 1
territori; 0,7=2 territoris; 1=tota àrea Leader
Criteris socioeconòmics

50

0

50

0

60

0

CANVI CLIMÀTIC
KM0
INNOVACIÓ
VIABILITAT

Actuacions que signifiquin una potenciació de l'economia local
Nombre d'habitants directament beneficiats pel projecte

30
30

0
0

Economia circular mediambiental
Si el projecte implica l’ús de les energies renovables o mesures d’eficiència
energètica
Si el projecte té reconegut com a mínim un subproductes per l’Agència Catalana de
residus
Si l’objectiu principal de la inversió és el desenvolupament d’un projecte
d’economia circular

60

0

10

0

10

0

60

0

Utilització de recursos de proximitat
Desenvolupar projectes de manera col·laborativa amb altres empreses o entitats
del territori

60

0

60

0,0

Valor afegit del projecte
Significació especial del patrimoni (patrimoni cultural, catalogacions,etc.)
Pilot o demostratiu (innovadors al territori)
Projectes supralocals: 20 punts
A banda es puntuarà si el projecte és innovador en l'àmbit Leader d'actuació de
ADRcatcentral amb 30 punts, però si la inversió és innovadora en el territori
Leader de Catalunya se’l puntuarà amb 50 punts més.

100
30

0
0

70

0

Criteris de maduresa

70

0

60

0

10

0

400

0,00

Estat administratiu del projecte i finançament del projecte
Finançament del projecte (20 punts) Projecte aprovat inicialment per l’ajuntament
(20 punts), pressupost assignat (20 punts).
Presentació de la documentació i validació del qüestionari a través de la
Plataforma de tramitació d’ajuts LEADER (https://servergal.catcentral.cat/home)
PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ
PUNTUACIÓ
PROJECTE
REBUTJAT

PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ
MÀXIMA
TOTAL DEL
Projecte
PROJECTE
(80%)

≤175

400,00

0,00

%
OBTINGUT

0,00%

DETERMINACIÓ PERCENTATGE D'AJUT:
176-200
60,00%

201-225
62,50%

226-250
65,00%

251-275
67,50%

276-300
70,00%

301-325
72,50%

326-350
75,00%

351-375
77,50%

376-400
80,00%

 Les sol∙licituds d’aquest ajut amb puntuació inferior al mínim establert a les fitxes de
puntuació, no seran subvencionables per no assolir la puntuació mínima.
 Tindran prioritat els sol∙licitants d’ajuts Leader que durant les últimes tres convocatòries
no hagin renunciat a un ajut Leader aprovat, ni l’hagin certificat a zero ni l’hagin
certificat per menys de la meitat del seu import aprovat, ni se’ls hi hagi revocat l’ajut
pagat.

