
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/164/2020, de 24 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 2014-2020 (operació 19.02.01) (DOGC núm. 8236, de
29.9.2020).

Havent observat diverses errades al text de l'esmentada Ordre, tramesa al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i publicada al número 8236, de 29 de setembre de 2020, a continuació se'n detallen les correccions
oportunes:

 

- A l'Annex 2 apartat a) Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Criteris de valoració i
priorització dels projectes privats, Eix de Viabilitat Econòmica:

On diu:

“Eix de Viabilitat Econòmica (70 punts com a màxim):

- Existència acreditada del finançament, 20 punts.

- Grau de maduresa, 20 punts.

- En el cas d'empreses en funcionament, presentació de les factures energètiques d'una anualitat (10 punts).

- Compromís de respondre l'enquesta d'accelerabilitat de l'empresa dins el marc del projecte Start Up Rural (10
punts).

- Rendibilitat del projecte: Indicador (TIR) Taxa interna de rendibilitat (10 punts).”

Ha de dir:

“Eix de Viabilitat Econòmica (70 punts com a màxim):

- Existència acreditada del finançament, 20 punts.

- Grau de maduresa: tenir la documentació necessària per a poder començar les obres (llicència o comunicat
d'obres, segons s'escaigui): 20 punts.

- En el cas d'empreses en funcionament, presentació de les factures energètiques d'una anualitat (10 punts).

- Resposta de l'enquesta d'accelerabilitat de l'empresa, dins el marc del projecte Start Up Rural: 10 punts.”

- Rendibilitat del projecte: Indicador (TIR) Taxa interna de rendibilitat (10 punts).”

 

- A l'Annex 2 apartat a) Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Criteris de valoració i
priorització dels projectes públics, Eix de Canvi Climàtic:

On diu:

“Ús de recursos de proximitat (60 punts com a màxim):

- Desenvolupar projectes amb altres empreses o entitats del territori, 60 punts.”

Ha de dir:

“- Desenvolupar projectes amb altres empreses o entitats del territori, 60 punts.”
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On diu:

“Sistema de puntuació

La puntuació mínima que ha d'obtenir un projecte públic per ser aprovat és de 176 punts, que equival a un
70% d'ajut. A partir d'aquí, aplicar la següent taula:

Menys o igual a 175 punts, es desestimarà l'expedient

De 176 a 200 punts, 70,00% d'ajut

De 201 a 300 punts, 62,50% d'ajut

De 301 a 400 punts, 80% d'ajut”

Ha de dir:

“Sistema de puntuació

La puntuació mínima que ha d'obtenir un projecte públic per ser aprovat és de 176 punts, que equival a un
70% d'ajut. A partir d'aquí, aplicar la taula següent:

Menys o igual a 175 punts, es desestimarà l'expedient

De 176 a 200 punts, 70,00% d'ajut

De 201 a 300 punts, 75% d'ajut

De 301 a 400 punts, 80% d'ajut”

 

- A l'Annex 2 apartats a), b), c), d), e), f) i g), Criteris de priorització:

On diu:

“En el cas dels expedients acollits a la convocatòria ARP/204/2019, es considerarà renúncia, a efectes de
priorització, les presentades després del 30 de novembre de 2020.”

Ha de dir:

“En el cas dels expedients acollits a la convocatòria anterior, es considerarà renúncia, a efectes de priorització,
les presentades després del 30 de novembre de l'any de la resolució.”

 

Barcelona, 14 d'octubre de 2020

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

(20.290.024)
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