CRITERIS DE VALORACIÓ D'EXPEDIENTS DE PROMOTORS PRIVATS ‐ CONVOCATÒRIA 2021
ORDRE ACC/177/2021, de 13 de setembre
EIXOS

DESCRIPCIÓ

CRITERIS DE SELECCIÓ1

Lloc d'implantació

ECONOMIA I TERRITORI

FITXA DE VALORACIÓ_GAL
PUNTUACIÓ

40

PUNTUACIÓ

40

Consolidació de llocs de treball
30

Ocupació
Creació de llocs de treball

OCUPACIÓ

Creació d'ocupació de joves i dones i persones amb diversitat
funcional i/o persones nouvingudes

80

Incorporació d'un estudiant en pràctiques.

TIPUS D'EMPRENEDOR

Cooperatives i associacions amb fins socials, emprenedors joves
(igual o menys de 40 anys), dones i
empreses constituïdes per més del 50% dels socis per dones i joves

20

20

Puntuació d'indicador d'Economia Circular calculat a partir de l'eina
EnCercla (EC)
CANVI CLIMÀTIC I KM0

Desenvolupar projectes de manera col∙laborativa amb altres
empreses o entitats del territori amb relació
directa amb el projecte empresarial

30

20

60
10

30

30

Si la inversió presentada al programa és innovador en l'àmbit
Leader ADRcatcentral
Existència acreditada del finançament

20

Grau de maduresa
VIABILITAT ECONÒMICA

En el cas d'empreses en funcionament, presentació de les factures
energètiques d'una anualitat
Resposta de l'enquesta d'accelerabilitat de l'empresa dins el marc
del projecte Start Up Rural

20
70

Valoració de la dimensió empresarial

Sumatori màxim

10
10

Rendibilitat del projecte: Indicador (TIR) Taxa interna de rendibilitat

DIMENSIÓ DE L'EMPRESA

Línia 3: Foment d’inversions en pimes
Acció 3.1.: Creació o ampliació de PIMES prioritàriament en sectors
líders o emergents
Acció 3.2.: Creació o ampliació de projectes d’economia social (en
àmbit no agroalimentaris o turístics; cooperatives d’activitats, etc)

Línia 3: Foment d’inversions en pimes
Acció 3.1.: Creació o ampliació de PIMES prioritàriament en sectors
líders o emergents
Acció 3.2.: Creació o ampliació de projectes d’economia social (en
àmbit no agroalimentaris o turístics; cooperatives d’activitats, etc)
Línia 4: Foment d'activitats turístiques
Acció 4.1.: Creació o millora d’estabiment turístics que generin
ocupació i/o veritables sinèrgies

10

100

400

100

400

PROPORCIONALITAT

40

Entitats singulars de població que tinguin entre
250 i 500 habitants.

28

Entitats singulars de població que tinguin entre
500 i 2.500 habitants.

16

Entitats singulars de població de més de 2.500
habitants.

0

Manteniment de llocs de treball.

10

Manteniment i creació fins a menys de 3 llocs de
treball (en UTA).
Manteniment i creació de 3 llocs de treball o més
(en UTA).
10 punts per cada lloc de treball creat (en UTA)
per als col∙lectius especificats.

Línia 3: Foment d’inversions en pimes
Si l'emprenedor o l'empresa compleix aquest
Acció 3.2.: Creació o ampliació de projectes d’economia social (en
requisit
àmbit no agroalimentaris o turístics; cooperatives d’activitats, etc)
Resultat final = Indicador eina EnCercla*0,5
Línia 3: Foment d’inversions en pimes
Acció 3.3.: Projectes que fomentin l’economia verda i especialment 1 projecte
circular
2 projectes

Línia 1: Projectes estratègics del GAL per afavorir l’entorn
innovador
Acció 1.5.: Impuls projectes tractors: al voltant de l’energia,
productes turístics interterritorials; productes de la terra
(promoció, valorització de nous productes,obtenció distintius de
qualitat)

PUNTUACIÓ

Entitats singulars de població de menys de 250
habitants.

Línia 1: Projectes estratègics del GAL per afavorir l’entorn
Incorporació d’un estudiant en pràctiques (FP,
innovador
universitari o bé doctorand) en el període
Acció 1.1.: Ajudes a la contractació (doctorands i universitaris, Joves
comprés entre la sol∙licitud d'ajut i la certificació.
FP dual) PIMES o persones físiques beneficiàries Leader

50

Si el projecte empresarial és innovador en l'àmbit d'actuació Leader
ADRcatcentral
INNOVACIÓ

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

20
30

30

20

20

50
4
7

3 projectes o més

10

Si el projecte compleix aquest requisit.

15

Si la inversió presentada compleix aquest
requisit.

30

Acreditació amb concessió de crèdit, certificat del
banc de solvència, etc.
Tenir la documentació necessària per a poder
començar les obres (llicència o comunicat, segons
Línia 3: Foment d’inversions en pimes
Acció 3.1.: Creació o ampliació de PIMES prioritàriament en sectors s'escaigui).
líders o emergents
Presentació de les factures a través de
Acció 3.2.: Creació o ampliació de projectes d’economia social (en https://servergal.catcentral.cat/home
àmbit no agroalimentaris o turístics; cooperatives d’activitats, etc)
Enquesta omplerta
TIR > Interessos dels bons d'estat a 1 any
Línia 3: Foment d’inversions en pimes
Microempreses
Acció 3.1.: Creació o ampliació de PIMES prioritàriament en sectors
líders o emergents
Petites empreses
Acció 3.2.: Creació o ampliació de projectes d’economia social (en
àmbit no agroalimentaris o turístics; cooperatives d’activitats, etc) Mitjanes empreses

20
20
10
10
10
100
75
50

CRITERIS DE VALORACIÓ D'EXPEDIENTS DE PROMOTORS PÚBLICS ‐ CONVOCATÒRIA 2021
ORDRE ACC/177/2021, de 13 de setembre
EIXOS

CRITERI DE
SELECCIÓ1

DESCRIPCIÓ

FITXA DE VALORACIÓ_GAL
PUNTUACIÓ

Abast geogràfic de l'activitat

OCUPACIÓ I JOVES

Actuacions que signifiquin una potenciació de
l'economia local

50

110

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROPORCIONALITAT

Línia 1: Projectes estratègics del GAL per afavorir
1 territori de l'àmbit d'actuació
l’entorn innovador
Acció 1.5.: Impuls projectes tractors: al voltant de ADRCatCentral
l’energia, productes turístics interterritorials;
productes de la terra (promoció, valorització de nous
productes,obtenció distintius de qualitat)
2 territoris de l'àmbit d'actuació
Línia 5: Conservació i millora del patrimoni per part ADRCatCentral
dels ens locals
Acció 5.1.: Creació i millora dels recursos turístics
amb sinèrgies supralocals que fomentin de turisme
sostenible i que serveixi verirablement de
Tot el territori de l'àmbit
dinamitzador d’un territori concret i que diversifiqui i d'actuació ADRCatCentral
desestacionalitzi l’oferta existent

ÚS DE RECURSOS DE
PROXIMITAT

Desenvolupar projectes amb altres empreses o
entitats del territori

30

30

50

60

Significació especial del patrimoni

INNOVACIÓ

Si compleix el criteri

Línia 5: Conservació i millora del patrimoni per part
dels ens locals
>5000 habitants
Acció 5.1.: Creació i millora dels recursos turístics
amb sinèrgies supralocals que fomentin de turisme
sostenible i que serveixi verirablement de
dinamitzador d’un territori concret i que diversifiqui i >10000 habitants
desestacionalitzi l’oferta existent

50

Línia 3: Foment d’inversions en pimes
Acció 3.3.: Projectes que fomentin l’economia verda i Resultat final = Indicador EC*0,5
especialment circular

60

Línia 1: Projectes estratègics del GAL per afavorir
l’entorn innovador
Acció 1.5.: Impuls projectes tractors: al voltant de
l’energia, productes turístics interterritorials;
productes de la terra (promoció, valorització de nous
productes,obtenció distintius de qualitat)

30

Línia 5: Conservació i millora del patrimoni per part
dels ens locals
Acció 5.1.: Creació i millora dels recursos turístics
amb sinèrgies supralocals que fomentin de turisme
sostenible i que serveixi verirablement de
dinamitzador d’un territori concret i que diversifiqui i
desestacionalitzi l’oferta existent
Acció 5.2.: Creació de productes turístics innovadors
intercomarcals

70

Línia 1: Projectes estratègics del GAL per afavorir
l’entorn innovador
Acció 1.5.: Impuls projectes tractors: al voltant de
l’energia, productes turístics interterritorials;
productes de la terra (promoció, valorització de nous
productes,obtenció distintius de qualitat)

100

Projecte pilot, demostratiu, innovador

TOTAL

Estat administratiu del projecte i finançament

50

30

80

400

80

400

10

15

20

30

50

Amb una altra empresa o entitat

24

Amb dues empreses o entitats

42

Amb tres altres empreses o
entitats, o més

60

Exemples: Espais naturals
d’interès, espais emblemàtics,
edificis amb catalogació, edificis
amb un interès arquitectònic, bé
cultural d’interès local, bens
culturals d’interès nacional i bens
de protecció urbanística.

30

Projectes supralocals

20

Projecte innovador en l'àmbit
d'Acció Leader ADRcatcentral

30

Projecte innovador en l'àmbit
Leader de Catalunya

50

Línia 1: Projectes estratègics del GAL per afavorir
l’entorn innovador
Acció 1.5.: Impuls projectes tractors: al voltant de
Finançament acredidtat del
l’energia, productes turístics interterritorials;
projecte
productes de la terra (promoció, valorització de nous
productes,obtenció distintius de qualitat)
VIABILITAT ECONÒMICA

35

Línia 4: Foment d'activitats turístiques
Acció 4.1.: Creació o millora d’estabiment turístics
que generin ocupació i/o veritables sinèrgies

Nombre d'habitats dirèctament beneficiats pel
projecte

Puntuació d'indicador d'Economia Circular calculat a
partir de l'eina EnCercla

20

Línia 3: Foment d’inversions en pimes
Acció 3.3.: Projectes que fomentin l’economia verda i
especialment circular

Línia 1: Projectes estratègics del GAL per afavorir
l’entorn innovador
>1000 habitants
Acció 1.5.: Impuls projectes tractors: al voltant de
l’energia, productes turístics interterritorials;
productes de la terra (promoció, valorització de nous
>2500 habitants
productes,obtenció distintius de qualitat)

CANVI CLIMÀTIC

PUNTUACIÓ

Línia 5: Conservació i millora del patrimoni per part
dels ens locals
Acció 5.1.: Creació i millora dels recursos turístics
Projecte aprovat inicialment per
amb sinèrgies supralocals que fomentin de turisme
l'ens
sostenible i que serveixi verirablement de
dinamitzador d’un territori concret i que diversifiqui i
desestacionalitzi l’oferta existent

40

40

