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FINALITAT DELS AJUTS LEADER 
 
Aplicar les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) proposades pels Grups d’Acció 
Local (GAL), i aprovades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), per a: 
 

 Fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica. 

 Fomentar la creació d’ocupació. 

 Establir polítiques especifiques per als joves del món rural, que fomentin 

el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social. 

 Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la 

protecció dels recursos naturals. 

 Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector 

agroalimentari. 

 
 

ÀMBIT GEOGRÀFIC D’ACTUACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
 
En el programa LEADER 2014-2022, el nostre GAL gestiona 61 municipis de la Catalunya Central: 
 

 Els 31 municipis de la Comarca del Berguedà. 

 Els 10 municipis de la Comarca del  Moianès. 

 El 12 municipis que conformen el Lluçanès. 

 8 municipis del Bages i Osona:   

Gaià, Muntanyola, Mura, Navàs, Santa Cecilia 

de Voltregà, Santa Eulàlia de Riuprimer, Súria i 

Talamanca. 
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DATES I XIFRES DE LA CONVOCATÒRIA 2022 
 

Publicació de les bases reguladores 2022 
ACC/96/2022. Publicació: 05/05/2022 

   

  Publicació de la convocatòria 2022 
Previsió: 15/07/2022 

Termini de presentació de sol·licituds 
Fins al 30 de setembre de 2022, inclòs 

  

  

Desenvolupament de la inversió 
Es pot començar a executar a partir de la visita 
de no inici d’obres 

Resolució 
Màxim 6 mesos des de la finalització del 

termini de presentació de sol·licituds 
El procediment de concessió de la subvenció es farà en 

règim de concurrència competitiva. 

  
  
  

  
  
  
  
  

   

Comprovació d’inici d’inversions 
Abans del 30 de setembre de 2023 

En el cas d’un organisme públic haurà de presentar al 
GAL l’adjudicació de l’obra. 

  
  
  
  

   
   

Certificació de les inversions 
Abans del 30 d’abril de 2024 

   
   

Compliment dels compromisos 
Fins a 5 anys després  

del cobrament de l’ajut 

  Cobrament de l’ajut 
Entre 1 i 3 mesos des de la certificació   

   
   
   
   
   

 
 Dotació pressupostària: 675.275,11€, a càrrec de FEADER1 (43%) i DACC (57%). 

 Ajut màxim: 100.000,00 euros per persona beneficiària, per projecte i per convocatòria. 
A més, en cas que l’import total d’ajuts de tots els beneficiaris superi la dotació pressupostària 
disponible, 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. 

 Limitació de 200.000,00€ d’ajut durant l’exercici fiscal en curs i els 2 exercicis anteriors 
(normativa d’ajuts de minimis). 

 L’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles (projectes privats), o del 80% de 
les despeses elegibles (projectes públics). 

 
1 Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Unió Europea). 
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PERSONES BENEFICIÀRIES 
 

 
 

REQUISITS MÍNIMS PER A SOL·LICITAR L’AJUT 
 

PERSONA SOL·LICITANT PROJECTE D’INVERSIÓ 

 Ser PIME (persones jurídiques privades) 2. 
 Al corrent en el pagament d’obligacions 

tributàries i prestacions socials. 
 Propietària, copropietària, usufructuària, 

concessionària, llogatera o cessionària de 
les instal·lacions on es realitzaran les 
inversions, des del moment de la 
sol·licitud, i durant tot el període de 
compliment de compromisos. 

 Estatuts adaptats a la Llei 5/2011 
(associacions i fundacions). 

 No reunir els requisits per participar en 
les convocatòries d’ajuts associats al 
Contracte global d’explotació. 

 No iniciat abans de la visita de no inici. 
 Activitat inclosa en l’objecte social dels 

seus estatuts (persones jurídiques). 
 Vinculat a alguna de les 5 línies d’ajut 

mostrades al gràfic anterior. 
 Inversió mínima elegible de 12.000€ 

(privats) o 40.000€ (públics). 
 Viabilitat econòmica (només els privats), 

tècnica i legal. 
 Compromís de dur la comptabilitat 

d’acord amb la normativa vigent. 
 Compliment de la normativa de política 

lingüística (establiments oberts al públic). 

  

 
2 Criteris per definir la tipologia de PIME (Petita i Mitjana Empresa): 

TIPUS D’EMPRESA NOMBRE DE TREBALLADORS (UTA) 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 € 
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DESPESES NO SUBVENCIONABLES I LIMITACIONS 
 
 Despeses anteriors a la visita de no-inici o posteriors al termini màxim d’execució i justificació.   

Excepció: els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra podran haver estat pagats fins a 
1 any abans de la data de la visita de no-inici. 

 Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera independent. 

 Projectes que no tinguin identitat ni coherència global. 

 L’IVA i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc.  

 La compra de terrenys i d’immobles. 

 Els equips i bens mobles de segona mà. 

 Despeses de simple reposició. 

 Les despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d’empreses (notari, registre, etc.). 

 El manteniment, reparació o restauració de béns mobles i immobles. 

 La imputació de mà d’obra pròpia, o dels socis/sòcies en el cas de societats.  

 Les despeses de llicències, patents i permisos. 

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

 L’organització i/o assistència a fires i congressos, la promoció de productes i la publicitat de 
marques i empreses concretes. 

 Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca. 

 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. Tampoc el vestuari necessari per a la pràctica de 
l’activitat subvencionada. 

 Productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting. 

 Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys 
d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars. 

 L’adquisició o l’adequació de vehicles motoritzats (incloses les bicicletes elèctriques), o del seus 
accessoris i complements.   
Excepció: quan tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i sigui com a molt un 30% de 
la inversió aprovada i executada. 

 Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, llicències d’ús de marca, 
cadenes i grups empresarials, empreses col·laboradores de concessions oficials. 
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 Les farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria. 

 Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables.  
Excepció: aquelles destinades a l’autoconsum, i complementàries d’altres inversions (≤ 50%). 

 Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat d’activitats. 

 Inversions o actuacions efectuades sobre béns d’ús privatiu de la persona sol·licitant.  

 Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i 
pesquers. 

 Les despeses referents a l’adquisició de maquinària agrícola. 

 Les despeses referents a l’adquisició d’animals o plantes. 

 Els barrils, les botes, les tines (de fusta o ceràmica) i els palots.  
Excepció: creacions d'empreses, amb un màxim del 30% del total elegible. 

 Qualsevol inversió relacionada amb la formació. 

 Partides d'imprevistos o despeses condicionades. 

 Despeses corrents de l'empresa. 

 Despeses referents al disseny de marca, logos, etc.  

 Inversions relacionades amb canvis d'il·luminació, tot i que comportin estalvi energètic. 

 Despeses relacionades amb l'adquisició de maquinària i equips destinats al lloguer. 

 Sistemes de calefacció i generació de calor que utilitzin fonts d'energia fòssils. 

 Els honoraris tècnics per a la redacció de projectes d’execució d’obra, inclosa la direcció d’obra, 
seran elegibles amb un màxim del 8% de la inversió aprovada al capítol d’execució d’obra. 

 Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis, seran subvencionables 
amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada. 

 Els programes informàtics (programari), seran subvencionables amb un màxim del 30% de la 
inversió aprovada executada. 

 El disseny i la programació de webs seran subvencionables amb un màxim de 10.000,00 euros 
d’inversió per projecte, i han de ser adequades per a la venda en línia. A més, ha de representar 
com a màxim un 30% de la inversió aprovada i executada total. 
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CONCURRÈNCIA AMB ALTRES AJUTS 
 
Els ajust LEADER són incompatibles amb altres ajuts... 

 Per a la mateixa finalitat, finançats amb Fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altre 
instrument financer de la Unió Europea.  

 Obtinguts 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. 

 De les operacions 04.02.01 i 04.02.02 del PDR 2014-2020, concedits a la mateixa empresa (un 
sol RIAAC) i en la mateixa ubicació. Es considerarà projecte fragmentat i no subvencionable. 

 
En tot cas, encara que l’ajut LEADER sigui compatible amb d’altres: 

 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 (ajuts de minimis). 

 L'import total dels ajuts per a la mateixa finalitat no podrà superar el 40% del cost de la 
inversió subvencionada (beneficiaris privats), o el 100% de la inversió subvencionada (públics). 

 El DARP podrà fomentar altres contraprestacions als projectes acollits a la convocatòria dels 
ajuts LEADER, en l’accés a préstecs objecte de conveni entre el DARP, l’Institut Català de 
Finances i/o entitats financeres. 

 

 

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 
 
El termini per poder presentar sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre del 2022. 
 
La documentació la podreu trobar al nostre web (www.catcentral.cat), i les sol·licituds per acollir-se a 
aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web: https://seu.gencat.cat 
 
En aquesta convocatòria, tota la documentació s’haurà de presentar conjuntament, en el moment 
de la sol·licitud [veure taula en la pàgina següent]. 
  

http://www.catcentral.cat/
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 PF PJ Privada PJ Pública 

DNI/NIF de la persona sol·licitant    

Autorització per consultar les dades dels membres 3    

Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la 
inversió, i documents acreditatius 

   

DNI/NIE de la de la persona representant    

Acreditació de la capacitat de representació    

Projecte signat per un professional competent, o  memòria 
valorada i detallada de les actuacions 4 

   

Documents acreditatius de despesa (proformes o pressupostos) 5    

Documentació de la titularitat del lloc on es realitza la inversió 6    

Llicència d’obres o Certificat de Compatibilitat Urbanística 7    

Declaració responsable relativa a la condició de ser PIME    

Document acreditatiu de la personalitat jurídica i actualitzacions 8    

Certificat d'inscripció en el registre administratiu corresponent 11    

Certificat de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat per 
sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents 

   

Còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental de 
l’activitat, a nom seu 9 

   

Informe justificatiu de les necessitats energètiques 10    

Factures dels consums energètics de la darrera anualitat 11    

Acreditació de la presentació dels comptes de l'entitat a la 
Sindicatura de Comptes 

   

Estudi de viabilitat i memòria puntuable LEADER 2020    

 

PF: Persona Física PJ: Persona Jurídica 
  

 
3  Només CB o SCP constituïdes sense escriptura pública. 
4  En ambdós casos, s’haurà d’incloure o adjuntar un estudi que acrediti que la inversió és viable tècnicament i econòmicament. 
5  Hauran de presentar-se, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors (no vinculats), per a cada concepte d’inversió. 
6  Si el sol·licitant no és propietari o usufructuari, caldrà l’autorització de la persona propietària per a realitzar les inversions LEADER. 
    En el cas que la persona sol·licitant sigui copropietària, caldrà l’autorització dels altres copropietaris. 
7  En el cas de creacions d'empresa o ampliacions amb un canvi d'ús o en una nova ubicació. 
8  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. 
9  No aplicable a empreses de nova creació. 
10  Només en el cas de sol·licitar ajuts a inversions relacionades amb la instal·lació d'energies renovables per a autoconsum.  
11  Obligatori per a les empreses existents que inverteixin en energies renovables. Opcional per a la resta de sol·licitants. 
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COMPROMISOS I OBLIGACIONS 
 

 A mantenir i gestionar directament l’activitat subvencionada durant un període de 5 anys 
comptats de la data de l’últim pagament. 

 Si el beneficiari de l’ajut coincideix amb la persona propietària de l’immoble, en el cas d’ajuts a 
inversions en què l’actuació inclogui un capítol d’obra civil, ha de fer constar a l’escriptura o 
en el Registre de la Propietat que el bé de què es tracti queda afectat a la subvenció per un 
període de 5 anys, així com l’import de la subvenció.  

 Informar al públic de l’ajut obtingut mitjançant cartells, plaques i llocs web (depenent en cada 
cas del tipus d’inversió). 

 Portar un sistema de comptabilitat separat, o bé un codi comptable adequat per a totes les 
transaccions relatives a l’operació finançada. 

 Els projectes subvencionats estaran subjectes a controls i/o auditories durant el període de 
compromís de manteniment de l’activitat. 
 

A més, en el cas d’ajuts superiors a 50.000 € a persones físiques o jurídiques de naturalesa privada: 

 Un cop notificada la resolució de concessió, els beneficiaris 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, a fi 
d’assegurar el compliment, com a mínim,  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 (o pròrrogues) del projecte aprovat, 
ho ha de comunicar al GAL sempre abans de realitzar els canvis, i 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. 
 

MODIFICACIONS SUBSTANCIALS MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS 

 Requeriran l’autorització de la DG de 
Desenvolupament Rural. 

 Supòsits: 
 Canvi de persona beneficiària. 
 Canvi de localització de les inversions. 
 Pròrroga del termini d’execució. 
 Modificacions o reduccions superiors al 

30% del pressupost aprovat. 

 Requeriran l’autorització del propi GAL. 
 Si algun dels capítols de despesa (honoraris 

tècnics, despeses d’execució d’obra i 
equipaments/mobiliari) varien en més d’un 
20% respecte del pressupost aprovat, 
requerirà l’autorització del Servei de 
Programació i Dinamització Rural. 

  



AJUTS LEADER 2020  

RESUM DE L’ORDRE DE CONVOCATÒRIA 
 

 
 11 

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 els seus comprovants de pagament, així com 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 expedient de pagaments en metàl·lic a diversos 
proveïdors (i màxim 1.000,00€ a un sol proveïdor), que es justificaran mitjançant factures i el 
comprovant de pagament corresponents, els quals han d’incloure l’expressió: “rebut o 
pagament en metàl·lic”. 

 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. Requerirà la presentació d’una garantia 
(aval o dipòsit). 

 
 

CRITERIS DE SELECCIÓ I PRIORITZACIÓ DELS PROJECTES 
 
Els expedients amb puntuació inferior al mínim establert a les fitxes de puntuació (176 punts), no 
seran subvencionables per no assolir la puntuació mínima.  

A més dels criteris de selecció de projectes productius i no productius, s’han de tenir en compte 
aquests criteris de priorització: 
 

 Tindran prioritat les persones sol·licitants 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. 

 Es prioritzaran els projectes promoguts per persones sol·licitants que en la convocatòria 
d’ajuts LEADER 2021 no hagin rebut resolució favorable. 

 Es prioritzaran els projectes productius respectes dels no productius, i dins d’aquests: 
 En primer lloc, la creació o millora de recursos turístics amb sinèrgies supramunicipals. 
 En segon lloc, els productes turístics innovadors intercomarcals. 



 

 

 
  

1 
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