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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
ORDRE ARP/203/2017, de 29 d'agost, per la qual es modifica l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, 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).
Mitjançant l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, es van aprovar 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). Aquesta ordre es va publicar al DOGC núm. 7247, de 15 de
novembre de 2016.
Per a la correcta tramitació dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader,
operació 19.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020, és necessari adaptar les bases reguladores d'aquests
ajuts als requisits d'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Així mateix, un cop publicada l'esmentada Ordre, s'han detectat algunes qüestions respecte de les quals s'ha
considerat necessari millor el redactat i realitzar petites modificacions en els criteris de selecció i priorització
d'alguns GAL.
En conseqüència, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i
en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1
Modificar l'apartat 3 de l'Annex I de l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, relatiu a la tipologia de
persones beneficiàries.
1.1 Es modifica el punt 3.1.2, relatiu a les persones de naturalesa pública, el qual queda redactat de la manera
següent:
“ 3.1.2. Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: 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:
a) Recuperació del patrimoni cultural i natural.
b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.”
1.2 Es modifica el punt 3.2 h), el qual queda redactat de la manera següent:
“ h) Que siguin propietàries, copropietaris, 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 aquesta
situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l'activitat de l'apartat 9.1. En el cas
de no ser propietari o usufructuari, cal que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/
àries o usufructuària/àries per realitzar-les.”

Article 2
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Modificar l'apartat 4 de l'Annex I de l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, relatiu a la tipologia de
despeses no subvencionables i limitacions.
2.1 Es modifica el punt 4.1 o), el qual queda redactat de la manera següent:
“ 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. Tampoc el vestuari necessari per a la pràctica de l'activitat
subvencionada.”
2.2 Es modifica el punt 4.1 a'), el qual queda redactat de la manera següent:
“ a') Les barriques, bótes, tines (de fusta o ceràmica) i els palots, excepte quan es tracti d'una creació
d'empresa, i sigui complementari d'altres inversions, amb un màxim del 30% del total elegible.”
2.3 Es modifica el punt 4.1 b'), el qual queda de la manera següent:
“ b') Qualsevol inversió relacionada amb la formació.”

Article 3
Modificar l'apartat 5 de l'Annex I de l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, referent al tipus i quantia dels
ajuts.
Es modifica el punt 5.3), el qual queda redactat de la manera següent:
“5.3 L'import de l'ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i
convocatòria.”

Article 4
Modificar l'apartat 8 de l'Annex I de l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, referent a les sol·licituds i a la
convocatòria.
4.1 Es modifica el punt 8.1, el qual queda redactat de la manera següent:
“8.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es podran presentar per mitjans telemàtics des del web
https://seu.gencat.cat, o bé en imprès normalitzat, que es podrà descarregar des del web
http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini, des de la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat o
bé obtenir-se en qualsevol dependència del DARP o del GAL, en funció de l'article 2 de l'Ordre. Aquestes
sol·licituds s'adreçaran a la Direcció General de Desenvolupament Rural i es presentaran a la seu del GAL
corresponent, d'acord amb l'annex 2 d'aquesta Ordre, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts
en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, dins el
termini que estableix la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit. Les
particularitats de la tramitació telemàtica es recullen a l'annex 5.”
4.2 Es modifica el punt 8.2), el qual queda redactat de la manera següent:
“ 8.2 La data del registre d'entrada al GAL servirà als efectes de control d'entrada de sol·licituds en el termini
que estableix la convocatòria dels ajuts. A aquests efectes, el registre d'entrada en el GAL ha de complir els
requisits establerts a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i l'article 41 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de
les administracions públiques de Catalunya.”
4.3 Es modifica el punt 8.4 j), el qual queda redactat de la manera següent:
“ j) 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 aquesta
situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l'activitat de l'apartat 9.1. 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.”
4.4 Es modifica el punt 8.4 t), el qual queda redactat de la manera següent:
“ t) En el cas d'empreses en funcionament, que disposi dels registres i les llicències que corresponguin en cada
cas.”
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Article 5
Modificar l'apartat 9 de l'Annex I de l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, referent als compromisos i les
obligacions de les persones beneficiàries.
Es modificar el punt 9.3, el qual queda redactat de la manera següent:
“ 9.3 Informar al públic de l'ajut obtingut pel FEADER durant la realització d'una operació i el període de
manteniment de compromisos de la manera següent:
a) Presentant en el lloc web de la persona beneficiària per a ús professional, en el cas d'haver-n'hi, una breu
descripció de l'operació quan es pugui establir un vincle entre l'objecte del lloc web i l'ajut prestat a l'operació,
en proporció al nivell d'ajut, amb els seus objectius i resultats, i destacant l'ajut financer de la Unió Europea.
b) En el cas d'operacions en el marc del PDR que rebin un ajut públic total superior a 50.000,00 euros, la
persona beneficiària col·locarà un panell (mida mínima A3) o una placa (mida mínima, A4) amb informació
sobre el projecte, on es destacarà l'ajut financer rebut de la Unió Europea, en un lloc ben visible per al públic.
c) Els panells, les plaques, els cartells i els llocs web portaran una descripció del projecte o de l'operació i els
elements als quals es refereix el punt 1 de la part 2 de l'annex III del Reglament (UE) núm. 808/2014, de la
Comissió, de 17 de juliol de 2014. Aquesta informació ocuparà el 25% dels panells, plaques, cartells o pàgina
web. A més, seguiran les pautes del Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya (PIV)
(http://www.gencat.cat/piv).”

Article 6
Modificar l'apartat 13 de l'Annex I de l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, referent a les modificacions del
projecte aprovat.
Es modifica el punt 13.2, el qual queda redactat de la manera següent:
“ 13.2 Les modificacions poden ser substancials o no substancials i en cap cas no poden modificar l'objectiu del
projecte aprovat.
En cas de modificacions substancials del projecte aprovat, es requerirà l'autorització de l'òrgan concedent
mitjançant nova resolució d'aprovació de la Direcció General de Desenvolupament Rural. Es consideren canvis
substancials de l'ajut aprovat els següents:
a) El canvi de beneficiari/ària.
b) El canvi de localització de les inversions.
c) Una pròrroga del termini per executar les actuacions objecte d'ajut.
La resta de modificacions seran no substancials i no requeriran nova resolució d'aprovació, però les haurà
d'autoritzar el mateix GAL, exceptuant les modificacions entre capítols de despesa (honoraris tècnics, despeses
d'execució d'obra i equipament/mobiliari) que suposin l'increment de més del 20% del pressupost aprovat
d'almenys un d'aquests capítols, les quals requeriran un informe d'autorització del Servei de Programació i
Dinamització Rural.”

Article 7
Modificar l'apartat 16 de l'Annex I de l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, referent als incompliments
parcials.
Es modifica el punt 16.1, el qual queda redactat de la manera següent:
“ 16.1 D'acord amb l'article 63 del Reglament d'execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de
2014, en els supòsits en què la diferència entre l'import de la subvenció que es correspon amb la inversió
justificada presentada per la persona beneficiària i l'import de la subvenció que es correspon amb la inversió
justificada després dels controls d'admissibilitat superi el 10%, s'aplicarà una reducció a la subvenció que es
correspon amb la inversió justificada després dels controls d'admissibilitat igual a la diferència entre els dos
imports de subvenció esmentats. En el cas que l'import de la sol·licitud de pagament sigui superior a l'import
que figura en la resolució de concessió, l'import sol·licitat s'ajustarà a l'import de la resolució. Aquesta reducció
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es practicarà quan la diferència sigui detectada tant en els controls administratius com en els controls sobre el
terreny i no anirà més enllà de la retirada total de l'ajut. No obstant això, no s'aplicarà cap reducció si la
persona beneficiària pot demostrar a satisfacció de l'autoritat competent que no és responsable de la inclusió
de l'import no subvencionable, o quan l'autoritat competent adquireixi d'altra manera la convicció que el
beneficiari no n'és el responsable.
En els controls sobre el terreny les despeses examinades seran les despeses acumulades contretes respecte de
les operacions subvencionables, sense perjudici dels resultats dels anteriors controls sobre el terreny de les
esmentades operacions.”

Article 8
Modificar l'apartat 17 de l'Annex I de l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, relatiu a la inspecció i el
control dels expedients.
Es modificar el punt 17.2, el qual queda redactat de la manera següent:
“ 17.2 Les persones beneficiàries finals dels ajuts, així com els GAL, resten subjectes a les disposicions
comunitàries de control, així com als possibles controls i inspeccions del DARP, del GAL i la resta
d'administracions participants en el finançament de les actuacions.”

Article 9
Modificar l'Annex 2 de l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, relatiu als criteris de selecció i priorització de
cada GAL.

9.1 Es modifica l'apartat a) Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, que queda de la
manera següent:
“ a) Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
NIF: G64940091
Seus:
- Puig-reig (Berguedà), a l’edifici del convent de la Colònia de Cal Pons, pl. Sant Josep, s/n, codi postal 08692.
- Santa Creu del Jutglar (Lluçanès) Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, c. Vell, 3, codi
postal 08515.
- Moià (Moianès) Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès, c. de les Joies, 11-13, codi postal
08180.
Àmbit territorial: inclou quatre comarques:
- Comarca del Bages: Gaià, Mura, Navàs, Sant Feliu Sasserra, Súria i Talamanca.
- Comarca del Berguedà: tots els municipis de la comarca.
- Comarca d’Osona: Alpens, Lluçà, Muntanyola, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de
Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d'Albars, Santa Cecília de Voltregà, Santa
Eulàlia de Riuprimer i Sobremunt.
- Comarca del Moianès: Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, l'Estany, Granera, Moià, Monistrol de
Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d'Oló.
Aquest GAL limita l’import d’ajut màxim a 60.000€ per a tots 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.
Es requerirà la realització de diagnosis energètiques, mediambientals i econòmiques a les empreses i entitats
que siguin beneficiàries dels ajuts facilitades a través dels projectes de cooperació en què l’Associació es troba
adherida i amb el suport de l’equip tècnic del GAL.
Criteris de valoració i priorització dels projectes privats:
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Eix d’Economia i territori (40 punts com a màxim)
- Lloc d’implantació, 40 punts com a màxim.
Eix d’Ocupació (55 punts com a màxim)
- Ocupació, 30 punts com a màxim.
- Creació d’ocupació de joves i dones i persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial, 15 punts
com a màxim.
- Incorporació d’un estudiant en pràctiques, 10 punts com a màxim
Tipus d’emprenedor (20 punts com a màxim)
- 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 punts com a màxim.
Eix de Canvi Climàtic (60 punts com a màxim)
- Si el projecte empresarial implica l’ús de les energies renovables o mesures d’eficiència energètica, 20 punts
com a màxim.
- Si el projecte empresarial utilitza més del 25% de matèries primeres del territori Leader d’aquest GAL, 20
punts com a màxim.
- Si el projecte empresarial té reconegut almenys un subproducte per l’Agència Catalana de Residus, 20 punts
com a màxim.
Eix d’Innovació (30 punts com a màxim)
- Projecte pilot, demostratiu i innovador, 30 punts com a màxim.
Recursos de proximitat (40 punts com a màxim)
- Més del 25% dels proveïdors de la inversió presentada són de l’àmbit d’actuació Leader ADRcatcentral, 20
punts com a màxim.
- Desenvolupar projectes de manera col·laborativa amb altres empreses o entitats del territori amb relació
directa amb el projecte empresarial, 20 punts com a màxim.
Eix de Viabilitat Econòmica (55 punts com a màxim)
- Existència acreditada del finançament, 15 punts com a màxim.
- Grau de maduresa, 20 punts com a màxim.
- Presentació de la documentació de l’expedient a través de la plataforma telemàtica, 10 punts com a màxim
- Rendibilitat del projecte, 10 punts com a màxim

Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte privat per ser aprovat és de 150 punts, que equival a un
20% d’ajut. A partir d’aquí, aplicar la taula següent:
Menys de 150 punts, es desestimarà l’expedient
De 150 a 178 punts, 20% d’ajut
De 179 a 205 punts, 22,50% d’ajut
De 206 a 233 punts, 25% d’ajut
De 234 a 261 punts, 27,50% d’ajut
De 262 a 289 punts, 30% d’ajut
De 290 a 317 punts, 32,50% d’ajut
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De 318 a 344 punts, 35% d’ajut
De 345 a 372 punts, 37,50 d’ajut
De 373 a 400 punts, 40% d’ajut
Criteris de Valoració i priorització dels projectes públics:
Eix d’Ocupació i joves (110 punts com a màxim)
- Abast geogràfic de l’activitat, 50 punts com a màxim.
- Actuacions que signifiquin una potenciació de l’economia local, 30 punts.
- Nombre d’habitants directament beneficiats pel projecte, 30 punts com a màxim.
Eix de Canvi Climàtic (60 punts com a màxim):
- Si el projecte implica l’ús de les energies renovables o mesures d’eficiència energètica, 20 punts com a
màxim.
- Si el projecte utilitza més del 25% de matèries primeres del territori Leader d’aquest GAL, 20 punts com a
màxim.
- Si el projecte té reconegut almenys un subproducte per l’Agència Catalana de Residus, 20 punts com a
màxim.
Eix d’Innovació (100 punts com a màxim)
- Significació especial del patrimoni, 30 punts.
- Projecte pilot, demostratiu, innovador, 70 punts com a màxim.
Ús de recursos de proximitat (60 punts com a màxim):
- Utilització de serveis i recursos del mateix territori, 30 punts com a màxim.
- Desenvolupar projectes amb altres empreses o entitats del territori, 30 punts.
Eix de Viabilitat Econòmica (70 punts com a màxim)
- Estat administratiu del projecte i finançament, 60 punts com a màxim
- Presentació de la documentació a través de la plataforma de tramitació d’ajuts Leader, 10 punts com a
màxim

Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte públic per ser aprovat és de 150 punts, que equival a un
60% d’ajut. A partir d’aquí, aplicar la taula següent:
Menys de 150 punts, es desestimarà l’expedient
De 150 a 178 punts, 60% d’ajut
De 179 a 205 punts, 62,50% d’ajut
De 206 a 233 punts, 65% d’ajut
De 234 a 261 punts, 67,50% d’ajut
De 262 a 289 punts, 70% d’ajut
De 290 a 317 punts, 72,50% d’ajut
De 318 a 344 punts, 75% d’ajut
De 345 a 372 punts, 77,50 d’ajut
De 373 a 400 punts, 80% d’ajut
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Criteris de desempat
En cas d’empat en la puntuació obtinguda pels projectes, tindran preferència els projectes que tinguin més
puntuació en l’eix de canvi climàtic. Si persisteix l’empat, per ordre de registre d’entrada.

Criteris de priorització:
Es prioritzaran els 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. En el cas dels expedients acollits a la convocatòria ARP/2600/2016, es considerarà
renúncia a efectes de priorització les presentades després del 30 de novembre de 2017.
Es prioritzaran els projectes promoguts per emprenedors que en la convocatòria Leader passada no hagi rebut
resolució favorable d’ajuts Leader.
Es prioritzaran els projectes productius respecte als projectes no productius.
En el cas de cases de turisme rural regulades pel Decret 159/2012, amb inversions superiors a 150.000€,
hauran de crear com a mínim un lloc de treball a temps parcial.
En el cas de projectes no productius, es prioritzaran la:
1r. Creació i/o millora dels recursos turístics amb sinergies supramunicipals que fomentin el turisme.
2n. Creació de productes turístics innovadors intercomarcals.

Criteri per l’”expedient de tall”:
En el cas que després d’aplicar el que estableix l’apartat 6.2 el GAL encara disposi de dotació pressupostària,
però aquesta sigui inferior a l’ajut previst a l’expedient desestimat per manca de pressupost amb més
puntuació, se li podrà aplicar la reducció de la intensitat de l’ajut de forma proporcional a la dotació
pressupostària restant. Aquest serà l’anomenat “expedient de tall”.

En aquests casos es tramitarà una proposta de resolució al beneficiari potencial, en la qual es detallarà la
puntuació aconseguida, se li proposarà la intensitat d’ajut que li resulti, i se li oferirà la possibilitat d’acceptar
el pressupost proposat o bé renunciar- hi. Si la persona interessada no accepta, es seleccionarà l’expedient
següent desestimat per manca de pressupost més ben puntuat, i es procedirà de la mateixa manera.”

9.2 Es modifica l’apartat b) Associació per al desenvolupament integral de la zona nord-oriental de Catalunya,
que queda de la manera següent:
“ b) Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya (ADRINOC)
NIF: G55009914
Seus:
Olot (Garrotxa), a l’Av. Onze de Setembre, 22, 2n. Codi postal 17800.
Figueres (Alt Empordà), al C. Nou, 48, 2a. Codi postal 17600
Àmbit territorial: inclou sis comarques:
- Comarca de l’Alt Empordà: Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules, Borrassà, Cabanelles,
Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garrigàs, Garriguella, Lladó, Maçanet de Cabrenys, Masarac,
Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-saverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant
Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, La
Vajol, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamaniscle, Vilanant i Vilaür.
- Comarca de la Garrotxa: Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, Maià de Montcal, Mieres,
Montagut i Oix, Olot, Les Planes d'Hostoles, Les Preses, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres,

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

8/31

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7446 - 1.9.2017
CVE-DOGC-A-17242029-2017

Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Tortellà, La Vall de
Bianya i La Vall d'en Bas.
- Comarca del Gironès: Canet d'Adri, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena.
- Comarca d’Osona: Espinelves, L'Esquirol, Rupit i Pruit, Sant Sadurní d'Osormort, Tavertet i Vilanova de Sau.
- Comarca del Pla de l’Estany: Sant Miquel de Campmajor.
- Comarca de la Selva: Amer, La Cellera de Ter, Osor, Sant Julià del Llor i Bonmatí i Susqueda

Criteris de selecció dels projectes privats i públics:
Eix d'Economia i Ocupació (130 punts com a màxim)
- Dimensió de l'empresa (microempreses), 40 punts.
- Domicili del sol·licitant (a territori ADRINOC), 20 punts.
- Creació d'ocupació, 50 punts com a màxim.
- RSE, 20 punts.
Eix de Joves (30 punts com a màxim)
- Projecte promogut per una persona jove (d’igual o menys de 40 anys) o per una empresa on el 50% o més
dels socis siguin joves, 30 punts.
Eix de Canvi Climàtic (110 punts com a màxim):
- Ubicació del projecte, 60 punts com a màxim.
- Proveïdors locals, 30 punts.
- Ús eficient dels recursos i/o autosuficiència energètica, 20 punts.
Eix d'Innovació (50 punts com a màxim)
- Foment de la innovació, 20 punts.
- Diversificació en el territori, 30 punts.
Eix de Viabilitat Econòmica (80 punts com a màxim)
- Capacitat financera de l'empresa, 80 punts.
Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d'obtenir un projecte privat per ser aprovat és de 200 punts, que equival a un
25% d'ajut. A partir d'aquí, per cada punt addicional que obtingui l'expedient, li correspondrà un 0,075%
d'ajut.
La puntuació mínima que ha d'obtenir un projecte públic per ser aprovat és de 200 punts, que equival a un
60% d'ajut. A partir d'aquí, per cada punt addicional que obtingui l'expedient, li correspondrà un 0,1% d'ajut.

Criteris de desempat
En cas d'empat a punts, tindran preferència les sol·licituds d'ajut amb el registre d'entrada anterior.

Criteris de priorització:
Es prioritzaran els 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. En el cas dels expedients acollits a la convocatòria ARP/2600/2016, es considerarà
renúncia a efectes de priorització les presentades després del 30 de novembre de 2017.
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A més, tindran prioritat:
1r. Els expedients privats respecte als públics.
2n. Els projectes desenvolupats per microempreses i petites empreses, per davant de mitjanes empreses.
3r. En el cas dels projectes públics, tindran preferència els que tinguin abast supramunicipal.

Criteri per l’”expedient de tall”:
En el cas que després d’aplicar el que estableix l’apartat 6.2 el GAL encara disposi de dotació pressupostària,
però aquesta sigui inferior a l’ajut previst a l’expedient desestimat per manca de pressupost amb més
puntuació, se li podrà aplicar la reducció de la intensitat de l’ajut de forma proporcional a la dotació
pressupostària restant. Aquest serà l’anomenat “expedient de tall”.

En aquests casos es tramitarà una proposta de resolució al beneficiari potencial, en la qual es detallarà la
puntuació aconseguida, se li proposarà la intensitat d’ajut que li resulti, i se li oferirà la possibilitat d’acceptar
el pressupost proposat o bé renunciar- hi. Si la persona interessada no accepta, es seleccionarà el següent
expedient desestimat per manca de pressupost més ben puntuat, i es procedirà de la mateixa manera.”

9.3 Es modifica l’apartat c) Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, que queda de la
manera següent:
“ c) Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
NIF: G55011100
Seu:
- Ripoll (Ripollès), al c. Joan Miró, 2- 4, Pol. Ind. els Pintors, codi postal 17500
Àmbit territorial: inclou dues comarques:
- Comarca d’Osona: Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló,
Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà
- Comarca del Ripollès: tots els municipis de la comarca.

Criteris de Valoració i priorització dels projectes privats:
Eix d’Economia i Ocupació (130 punts com a màxim)
- Equilibri demogràfic, millora de la qualitat de vida i cohesió social, 50 punts com a màxim.
- Foment de l’economia circular, 40 punts com a màxim.
- Suport al creixement de l’ocupació, 40 punts com a màxim.
Eix de Joves (35 punts com a màxim):
- Projecte promogut per una persona jove (menor o igual de 40 anys) o per una empresa on el 50% o més
dels socis siguin joves, 35 punts.
Eix de Canvi Climàtic (70 punts com a màxim):
- Gestió ambiental i/o ús d’energies renovables per part de l’empresa o l’emprenedor, 60 punts com a màxim.
- Autodiagnosi dels consums energètics, 10 punts
Eix d’Innovació (35 punts com a màxim):
- Inexistència de l’activitat / projecte a la comarca, 15 punts.
- Projecte amb innovació tecnològica i/o empresarial 20 punts.
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Eix de Viabilitat Econòmica (30 punts com a màxim):
- Acreditació de les fonts de finançament, 15 punts com a màxim
- Viabilitat del projecte i justificació, 15 punts com a màxim.
Eix de Criteris sectorials amb sintonia amb l’estratègia (100 punts com a màxim):
- Sector agroalimentari, forestal i relacionat amb energies renovables, 100 punts com a màxim, o
- Sector turístic, 80 punts com a màxim, o
- Altres sectors, 90 punts com a màxim.

Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte privat per ser aprovat és de 175 punts, que equival a un
22,50% d’ajut. A partir d’aquí, aplicar la taula següent:
Menys de 175 punts, es desestimarà l’expedient.
De 175 a 200 punts, 22,50% d’ajut
De 201 a 225 punts, 25% d’ajut
De 226 a 250 punts, 27,50% d’ajut
De 251 a 275 punts, 30% d’ajut
De 276 a 300 punts, 32,50% d’ajut
De 301 a 325 punts, 35% d’ajut
De 326 a 350 punts, 37,50% d’ajut
De 351 a 400 punts, 40% d’ajut
Es requerirà la realització d'autodiagnosis energètiques a través de l'eina Enegest a les empreses i entitats en
funcionament que siguin beneficiàries dels ajuts, i el compromís de realització per part de les empreses de
nova creació.

Criteris de Valoració i priorització dels projectes públics:
Eix d’Economia i Ocupació (120 punts com a màxim)
- Equilibri demogràfic, millora de la qualitat de vida i cohesió social, 50 punts com a màxim.
- Foment de l’economia circular, 40 punts.
- Suport al creixement i consolidació de microempreses i pimes, 30 punts com a màxim.
Eix de Joves (30 punts com a màxim)
- Retorn i atracció de joves al territori, 30 punts com a màxim.
Eix de Canvi Climàtic (70 punts com a màxim):
- Mitigació i adaptació al canvi climàtic i promoció de l’ús de biomassa, 70 punts com a màxim.
Eix d’Innovació (50 punts com a màxim)
- Foment de la innovació, dinamisme empresarial i emprenedoria, 50 punts
Eix de Viabilitat Econòmica (30 punts com a màxim):
- Acreditació de les fonts de finançament, 30 punts.
Eix de Inversió Pública en sintonia amb l’estratègia (100 punts com a màxim)
- Infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic, 100 punts, o
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- Infraestructures recreatives que generin activitat econòmica, 80 punts, o
- Recuperació de patrimoni cultural i natural, 70 punts.

Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte públic per ser aprovat és de 175 punts, que equival a un
60% d’ajut. A partir d’aquí, aplicar la taula següent:
Menys de 175 punts, es desestimarà l’expedient
De 175 a 200 punts, 60% d’ajut
De 201 a 225 punts, 62,50% d’ajut
De 226 a 250 punts, 65% d’ajut
De 251 a 275 punts, 67,50% d’ajut
De 276 a 300 punts, 70% d’ajut
De 301 a 325 punts, 72,50% d’ajut
De 326 a 350 punts, 75% d’ajut
De 351 a 400 punts, 80% d’ajut

Criteris de desempat
En cas d’empat a punts, tindran preferència:
1r. Actuacions promogudes per beneficiaris que no hagin obtingut cap ajut Leader en els 3 darrers anys.
2n. Actuacions que promoguin l’ús d’energies renovables.
3r. Actuacions relacionades amb el sector agroalimentari.
4t. Actuacions promogudes per dones.

Criteris de priorització:
Es prioritzaran els 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. En el cas dels expedients acollits a la convocatòria ARP/2600/2016, es considerarà
renúncia a efectes de priorització les presentades després del 30 de novembre de 2017.
Es prioritzaran els expedients privats respecte als públics.

Criteri per l’”expedient de tall”:
En el cas que després d’aplicar el que estableix l’apartat 6.2 el GAL encara disposi de dotació pressupostària,
però aquest sigui inferior a l’ajut previst a l’expedient desestimat per manca de pressupost amb més
puntuació, se li podrà aplicar la reducció de la intensitat de l’ajut de forma proporcional a la dotació
pressupostària restant. Aquest serà l’anomenat “expedient de tall”.

En aquests casos es tramitarà una proposta de resolució al beneficiari potencial, en la qual es detallarà la
puntuació aconseguida, se li proposarà la intensitat d’ajut que li resulti, i se li oferirà la possibilitat d’acceptar
el pressupost proposat o bé renunciar-hi. Si la persona interessada no l’accepta, es seleccionarà el expedient
següent desestimat per manca de pressupost més ben puntuat, i es procedirà de la mateixa manera.”
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9.4 Es modifica l’apartat e) Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya, que queda de la manera següent:
“ e) Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya
NIF: P2500092H
Seu:
- La Seu d’Urgell (Alt Urgell), al passeig Joan Brudieu, 15, codi postal 25700.
Àmbit territorial: inclou dues comarques:
- Comarca de l’Alt Urgell: tots els municipis de la comarca.
- Comarca de la Cerdanya: tots els municipis de la comarca

Criteris de Valoració i priorització dels projectes privats
Eix d’Emprenedoria, Empresa i creació d’ocupació (105 punts com a màxim)
- Creació d’empreses l’activitat principal de les quals es basi en productes del territori o bé empreses existents
que creïn noves línies o activitats basades en productes propis del territori, 40 punts com a màxim.
- Utilització de recursos locals en la inversió sol·licitada, 20 punts com a màxim.
- Contractació de personal, 35 punts com a màxim.
- Projectes que consolidin ocupació, 10 punts
Eix de Joves, retorn al món rural (20 punts com a màxim)
- Projecte presentat per un jove fins a 40 anys (o societats i entitats on del almenys el 50% de la participació
social pertanyi a joves), 20 punts.
Eix de Mitigació Canvi Climàtic i ús eficient dels recursos naturals (60 punts com a màxim)
- Instal·lació de sistemes d’energia renovables (inclou biomassa), 20 punts com a màxim.
- Instal·lació d’altres sistemes de reducció i estalvi de la demanda energètica, 20 punts com a màxim.
- Mesures de reutilització i accions de preservació dels recursos naturals, 20 punts com a màxim.
Eix d’Innovació tecnològica i empresarial (45 punts com a màxim)
- Incorporació de tecnologies avançades, 20 punts com a màxim.
- Projectes que incloguin un pla de formació no obligatòria al seu personal, 5 punts.
- Millora en la innovació dels processos (maquinària especialitzada), 20 punts com a màxim.
Eix de Viabilitat Econòmica i grau d’execució del projecte (40 punts com a màxim)
- Si es realitza obra, aportació de llicència d’obres; si no es realitzen obres, acreditar haver iniciat les
inversions, 20 punts.
- Acreditació del finançament, 20 punts com a màxim.
Eix d’equilibri territorial: zones de muntanya i fixació de població (75 punts com a màxim)
- Nombre d’habitants al nucli on es realitza la inversió, 25 punts com a màxim.
- Disseminats, 5 punts.
- Dificultat d’accés i habitabilitat als nuclis d’alta muntanya, 25 punts com a màxim.
- Projecte innovador al nucli on es fa la inversió, 20 punts.

Tipus de promotor (40 punts com a màxim)
-Actuacions promogudes per persones físiques o jurídiques que tinguin la seu social i fiscal a l’Alt Urgell i la
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Cerdanya, 10 punts.
-Actuacions promogudes per dones, aturats de llarga durada, persones amb capacitats reduïdes o en risc
d'exclusió social, 10 punts.
-Aplicació de mesures de responsabilitat social i cultural, 10 punts.
-Cooperació interempresarial o intersectorial, 5 punts.
- Accions de mecenatge i esponsorització, 5 punts.
Major/especial adequació del projecte a l'estratègia del GAL (15 punts com a màxim):
-Projectes de transformació agroalimentària, 15 punts, o
-Projectes que afavoreixin el relleu empresarial, 10 punts, o
-Projectes que fomentin processos d'economia circular, 10 punts.

Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte privat per ser aprovat és de 150 punts, que equival a un
22% d’ajut. A partir d’aquí, s’aplicaran els trams següents:
Menys de 150 punts, es desestimarà.
De 150 a 174 punts, 22% d’ajut
De 175 a 199 punts, 24% d’ajut
De 200 a 224 punts, 26% d’ajut
De 225 a 249 punts, 28% d’ajut
De 250 a 274 punts, 30% d’ajut
De 275 a 299 punts, 32% d’ajut
De 300 a 324 punts, 34% d’ajut
De 325 a 349 punts, 36% d’ajut
De 350 a 374 punts, 38% d’ajut
De 375 en endavant, 40% d’ajut

Criteris de Valoració i priorització dels projectes públics
Eix d’Ocupació en base als recursos endògens i propis del territori (70 punts com a màxim)
- Creació d’activitats que posin en valor recursos propis del territori, 50 punts.
- Activitats que generin ocupació directa, 20 punts com a màxim.
Eix de Joves (20 punts com a màxim)
- Projecte adreçat a fomentar el retorn de joves al territori, 20 punts.
Eix Mitigació de Canvi Climàtic i ús eficient dels recursos naturals (70 punts com a màxim)
- Instal·lació de calderes o estufes de biomassa, 20 punts.
- Instal·lació d’altres sistemes d’energies renovables o tecnologia verda, 15 punts.
- Mesures d’estalvi energètic, 15 punts com a màxim.
- Accions de preservació i valorització del patrimoni natural, 20 punts com a màxim.
Eix d’Innovació (40 punts com a màxim)
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- Incorporació de tecnologies avançades, 30 punts com a màxim.
- Projectes que incloguin un pla de formació no obligatòria al seu personal, 10 punts.
Grau d’execució del projecte (40 punts com a màxim):
- Grau d’execució en base al projecte tècnic i estat de la contractació, 20 punts com a màxim.
- Documentació acreditativa de la disponibilitat pressupostària per executar el projecte, 20 punts.
Eix d’equilibri territorial: zones de muntanya i fixació de la població (70 punts com a màxim)
- Nombre d’habitants del/s nucli/s on es realitza la inversió, 25 punts com a màxim.
- Dificultat d’accés als nuclis d’alta muntanya, 25 punts com a màxim.
- Projecte innovador on es fa la inversió, 20 punts.
Cooperació interadministrativa i intersectorial (60 punts com a màxim).
- Projectes liderats per una entitat en la qual hi participen altres municipis, 20 punts.
- Projectes que fomenten la participació publicoprivada, 20 punts.
- Projectes que promouen el suport/foment a la cooperació intersectorial o inter-empresarial, 20 punts.
Creixement inclusiu (20 punts com a màxim):
- Projectes que promouen la inserció laboral de dones, 10 punts
- Projectes que promouen la inserció de col·lectius en risc d’exclusió social, 10 punts.
Desenvolupament local i participació ciutadana (10 punts com a màxim):
- Disposar de plans estratègics, plans d’actuació o processos de participació ciutadana, 10 punts.

Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte privat per ser aprovat és de 150 punts, que equival a un
60% d’ajut. A partir d’aquí, s’aplicaran els trams següents:
Menys de 150 punts, es desestimarà.
De 150 a 174 punts, 60% d’ajut
De 175 a 199 punts, 62,50% d’ajut
De 200 a 224 punts, 65% d’ajut
De 225 a 249 punts, 67,50% d’ajut
De 250 a 274 punts, 70% d’ajut
De 275 a 299 punts, 72,50% d’ajut
De 300 a 324 punts, 75% d’ajut
De 325 a 349 punts, 77,50% d’ajut
De 350 en endavant, 80% d’ajut

Criteris de desempat
1r. L’expedient que més recursos destini en la utilització i valorització de recursos endògens i propis del
territori.
2n. L’expedient que més puntuació hagi obtingut al criteri “Equilibri territorial: zones de muntanya i fixació de
la població”.
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Criteris de priorització:
Es prioritzaran els 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. En el cas dels expedients acollits a la convocatòria ARP/2600/2016, es considerarà
renúncia a efectes de priorització les presentades després del 30 de novembre de 2017.
Es prioritzaran els expedients privats respecte als públics.

Criteri per l’”expedient de tall”:
En el cas que després d’aplicar el que estableix l’apartat 6.2 el GAL encara disposi de dotació pressupostària,
però aquesta sigui inferior a l’ajut previst a l’expedient desestimat per manca de pressupost amb més
puntuació, se li podrà aplicar la reducció de la intensitat de l’ajut de forma proporcional a la dotació
pressupostària restant. Aquest serà l’anomenat “expedient de tall”.

En aquests casos es tramitarà una proposta de resolució al beneficiari potencial, en la qual es detallarà la
puntuació aconseguida, se li proposarà la intensitat d’ajut que li resulti, i se li oferirà la possibilitat d’acceptar
el pressupost proposat o bé renunciar- hi. Si la persona interessada no l’accepta, es seleccionarà l’expedient
següent desestimat per manca de pressupost més ben puntuat, i es procedirà de la mateixa manera.”

9.5 Es modificar l’apartat f) Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre-Montsià, que queda de la manera
següent:
“ f) Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
NIF: P4300064E
Seu:
- Tortosa (Baix Ebre), c/ Barcelona, 152, codi postal 43500.
Àmbit territorial: inclou dues comarques:
- Comarca del Baix Ebre: tots els municipis de la comarca.
- Comarca del Montsià: tots els municipis de la comarca.

Criteris de selecció dels projectes privats:
Eix d’emprenedoria i Creació d’empreses (30 punts com a màxim)
- Tipus de sol·licitant, 30 punts com a màxim
Eix Ocupació (50 punts com a màxim)
- Generació de llocs de treball, 50 punts com a màxim (1 lloc 30 punts; 2 llocs 40 punts; 3 llocs o més 50
punts.
- Consolidació de tots els llocs de treball, 30 punts
Eix de joves (20 punts com a màxim)
- Foment de la inserció juvenil a través de contractes en pràctiques, 20 punts com a màxim.
Formació i millora social en les organitzacions (10 punts com a màxim).
- Valoració de la formació en l’àmbit organitzatiu de l’empresa, 5 punts.
- Valoració de la millora en l’àmbit social en les organitzacions, 5 punts.
Conservació del patrimoni (30 punts com a màxim).
- Foment de la recuperació i conservació del patrimoni material, 15 punts.
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- Foment de la recuperació del patrimoni immaterial, 15 punts.
Eix de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic (40 punts com a màxim)
- Empresa que redueix l’impacte ambiental amb la seva activitat, 20 punts.
- Projecte amb ecocertificació o pla de millora de sostenibilitat ambiental incorporat, 10 punts.
- Projecte que incorpora la innovació en matèria ambiental, 10 punts.
Eix d’Innovació, (40 punts com a màxim)
- Foment de l’ús de noves tecnologies, 20 punts.
- Suport a les empreses que aposten per nínxols de negoci inexistents o millores de la competitivitat dels
sectors, 20 punts.
Eix de reequilibri territorial (50 punts com a màxim)
- Valoració del reequilibri territorial que aporta el projecte, 30 punts com a màxim.
- Valoració de projectes en àrees d’influència urbana, turística, elevada ruralitat i castigada per l’atur, 20 punts
com a màxim.
Eix de viabilitat econòmica i gestió empresarial (60 punts com a màxim)
- Valoració de l’estructura financera del projecte, 40 punts com a màxim.
- Valoració de la rendibilitat econòmica del projecte, 20 punts com a màxim.
Eix d’Adequació amb l’estratègia del GAL (60 punts com a màxim)
- Impuls dels sectors productius estratègics com a motor de desenvolupament local, 50 punts com a màxim.
- Valoració de la certificació Terres de l’Ebre-Reserva de la Biosfera, 10 punts.
Eix d’Estratègia social, comunicativa i cooperativa (10 punts com a màxim)
- Valoració de la pertinença a agrupació empresarial o cooperativisme, 3 punts.
- Valoració de les sinergies entre el propi sector productiu i serveis, 2 punts.
- Valoració de la consolidació de l’espai empresarial i de clusterització, 3 punts.
- Valoració de l’activisme social i comunicatiu vers el territori, 2 punts.

Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte privat per ser aprovat és de 150 punts. A partir d’aquí,
aplicar els trams següents:
De 0 a 150 punts, es desestimarà l’expedient
De 151 a 175 punts, 22% d’ajut
De176 a 200 punts, 24% d’ajut
De 201 a 225 punts, 26% d’ajut
De 226 a 250 punts, 28% d’ajut
De 251 a 275 punts, 30% d’ajut
De 276 a 300 punts, 32% d’ajut
De 301 a 325 punts, 34% d’ajut
De 326 a 350 punts, 36% d’ajut
De 351 a 375 punts, 38% d’ajut
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De 376 a 400 punts, 40% d’ajut

Criteris de desempat dels expedients privats:
1r. Projectes que obtinguin més punts en l’eix d’ocupació.
2n. Projectes que obtinguin més punts en l’eix d’adequació amb l’estratègia del GAL.

Criteris de selecció dels projectes públics:
Eix d’actuació sobre el patrimoni (100 punts com a màxim)
- Actuacions que fomentin i posin en valor el patrimoni natural, cultural, històric i immaterial del territori, 100
punts.
Eix de grau de compromís amb la responsabilitat social i la innovació (50 punts com a màxim)
- Implementa sistemes de gestió aplicada o fomenta la RSE, 10 punts.
- Ús intensiu de les tecnologies TIC, 10 punts.
- Promoció de la innovació en noves formes i sistemes de treball, 10 punts.
- Promoció de la formació dels treballadors, 10 punts.
- Millora contínua en els sistemes de gestió, 10 punts.
Grau de compromís amb l’impuls de l’economia verda (60 punts com a màxim)
- Projectes que tinguin com objecte la reducció de l'impacte ambiental i la mitigació del canvi climàtic, 20
punts.
- Projectes que incorporin innovació en matèria ambiental, 10 punts.
- Projectes que fomentin l’economia circular, 10 punts.
- Projectes que incorporin l’ús de tecnologia verda o energies renovables, 20 punts.
Grau d’implicació amb la cooperació i la cohesió territorial (100 punts com a màxim)
- Genera sinergies amb els sectors productius, 20 punts.
- Contribució al desenvolupament integral de la zona, 20 punts.
- Projectes supramunicipals i de règim cooperatiu entre institucions, 20 punts.
- Implicació en programes d'innovació tecnològica i transferència de coneixement, 20 punts.
- Projectes de municipis desafavorits o de menys de 1.500 habitants , 20 punts.
Grau d’impacte turístic (90 punts com a màxim)
- Genera sinergies amb els sectors productius, turístics i gastronòmic del territori, 30 punts.
- Projecte que desenvolupi espais d'oci i potenciï el turisme actiu i gastronòmic, 30 punts.
- Grau de consens amb el sector privat: agents socioeconòmics implicats, 30 punts.

Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte públic per ser aprovat és de 150 punts. A partir d’aquí,
aplicar els següents trams:
De 0 a 150 punts, es desestimarà l’expedient
De 151 a 175 punts, 62% d’ajut
De 176 a 200 punts, 64% d’ajut
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De 201 a 225 punts, 66% d’ajut
De 226 a 250 punts, 68% d’ajut
De 251 a 275 punts, 70% d’ajut
De 276 a 300 punts, 72% d’ajut
De 301 a 325 punts, 74% d’ajut
De 326 a 350 punts, 76% d’ajut
De 351 a 375 punts, 78% d’ajut.
Més de 376 punts, 80% d’ajut.

Criteris de desempat dels projectes públics
1r. Projectes que obtinguin més punts en l’eix de grau d’impacte turístic.
2n. Projectes que obtinguin més punts en l’eix de grau d’implicació amb la cooperació i la cohesió territorial.

Criteris de priorització:
Es prioritzaran els 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
hagi revocat l’ajut pagat. En el cas dels expedients acollits a la convocatòria ARP/2600/2016, es considerarà
renúncia a efectes de priorització les presentades després del 30 de novembre de 2017.
Es prioritzaran els expedients privats respecte als públics.

Criteri per l’”expedient de tall”:
En el cas que després d’aplicar l’apartat 6.2 el GAL encara disposi de dotació pressupostària, però aquesta sigui
inferior a l’ajut previst a l’expedient desestimat per manca de pressupost amb més puntuació, se li podrà
aplicar la reducció de la intensitat de l’ajut de forma proporcional a la dotació pressupostària restant. Aquest
serà l’anomenat “expedient de tall”.

En aquests casos es tramitarà una proposta de resolució al beneficiari potencial, en la qual es detallarà la
puntuació aconseguida, se li proposarà la intensitat d’ajut que li resulti, i se li oferirà la possibilitat d’acceptar
el pressupost proposat o bé renunciar- hi. Si la persona interessada no l’accepta, es seleccionarà el expedient
següent desestimat per manca de pressupost més ben puntuat, i es procedirà de la mateixa manera.”

9.6 Es modifica l’apartat g) Associació Leader de Ponent, que queda de la manera següent:
“ g) Associació Leader de Ponent
NIF: G25791245
Seu:
- Mollerussa (Pla d’Urgell), al c. Prat de la Riba, 1, codi postal 25230.
Àmbit territorial: inclou quatre comarques:
- Comarca de les Garrigues: tots els municipis de la comarca.
- Comarca del Pla d’Urgell: tots els municipis de la comarca.
- Comarca del Segrià: Aitona, els Alamús, Alcanó, Alfés, Almatret, Aspa, la Granja d'Escarp, Llardecans, Maials,
Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer i Torrebesses.
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- Comarca de l’Urgell: tots els municipis de la comarca.
Aquest GAL limita l’import d’ajut màxim a 70.000€ per a tots 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.

Criteris de Valoració dels projectes privats:
Eix de modalitat del projecte (100 punts com a màxim)
- Creació d’una nova activitat, 75 punts, o
- Trasllat, ampliació o millora de l’activitat existent que comporti canvis substancials, 55 punts, o
- Trasllat, ampliació o millora de l’activitat existent que no comporti canvis substancials, 35 punts.
- Si s’utilitzen productes vinculats a recursos locals, 25 punts addicionals.
Eix d’Ocupació (40 punts com a màxim)
- Contractacions indefinides de nous treballadors/es joves (menys de 40 anys), 20 punts (c/u).
- Contractacions indefinides de nous treballadors/es que no siguin joves, 10 punts (c/u).
Eix de Joves / Tipus de sol·licitant (85 punts com a màxim)
- Si és persona física:
Joves (menys de 40 anys), 60 punts, o
Dones i col·lectius amb dificultats d’inserció, 40 punts, o
Homes d’igual o més de 40 anys i igual o menys de 50 anys, 30 punts
- Si és persona jurídica:
Entitat participada per joves en un 100%, 60 punts, o
Entitat participada per joves en igual o més d’un 75% i menys d’un 100%, 40 punts, o
Entitat participada per joves en igual o més d’un 50% i menys d’un 75%, 35 punts, o
Entitat participada per dones en igual o més d’un 75% i en igual o menys d’un 100%, 35 punts, o
Altres entitats, 30 punts, o
Cooperatives o associacions sense ànim de lucre amb finalitats socials, 40 punts
- Si el projecte està promogut per una persona empadronada o entitat amb la seu social al territori del GAL, 15
punts addicionals.
-Si el sol·licitant té la consideració de microempresa, 10 punts addicionals.
Eix de Canvi Climàtic (30 punts com a màxim)
- Sensibilitat ambiental (accions no motivades per l’aplicació d’una normativa), 20 punts com a màxim.
- Projecte vinculat a productes ecològics, 10 punts.
Eix d’Innovació (30 punts com a màxim)
- Projectes innovadors en el territori, 20 punts.
- Projecte vinculat a la recerca, 10 punts.
Eix de viabilitat econòmica (40 punts com a màxim)
- Viabilitat del projecte i justificació, 10 punts
- Fonts de finançament acreditades, 15 punts.
- Grau d’execució del projecte, 15 punts.
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Eix d’equilibri territorial (75 punts com a màxim)
- Nuclis de població de fins a 300 habitants, 75 punts.
- Nuclis de població de 301 a 600 habitants, 50 punts.
- Nuclis de població de 601 a 1.000 habitants, 45 punts.
- Nuclis de població de 1.001 a 1.500 habitants, 40 punts.
- Nuclis de població de 1.501 a 3.000 habitants, 35 punts.
- Nuclis de població de 3.001 a 4.500 habitants, 30 punts.
- Nuclis de població de 4.501 a 6.000 habitants, 25 punts.
- Nuclis de població de 6.001 a 7.500 habitants, 20 punts.
- Nuclis de població de més de 7.500 habitants, 0 punts.

Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte privat per ser aprovat és de 150 punts. A partir d’aquí,
aplicar els trams següents:
De 0 a 150 punts, es desestimarà el projecte
De 150 a a menys de 177 punts, se li atorgarà un 20% d’ajut.
De 177 a menys de 205 punts, se li atorgarà 22,50 % d’ajut.
De 205 a menys de 233 punts, se li atorgarà 25% d’ajut.
De 233 a menys de 261 punts, se li atorgarà 27,50% d’ajut.
De 261 a menys de 289 punts, se li atorgarà 30% d’ajut.
De 289 a menys de 317 punts, se li atorgarà 32’50% d’ajut.
De 317 a menys de 345, se li atorgarà 35% d’ajut.
Del 345 a menys de 373 punts, se li atorgarà un 37,50% d’ajut.
De 373 a 400 punts, se li atorgarà 40% d’ajut.

Les contractacions a temps parcial es puntuaran proporcionalment a la jornada treballada.

Es requerirà la realització d’autodiagnosis energètiques a través de l’eina Enegest a les empreses i entitats en
funcionament, i el compromís de realització per part de les empreses de nova creació.

Criteris de desempat privats
1r. Projectes promoguts per sol·licitants que no se’ls hagi aprovat cap ajut Leader en les 3 darreres
convocatòries.
2n. Projectes promoguts en els nuclis de menys població.
3r. Projectes relacionats amb els productes agroalimentaris locals.
4t. Projectes promoguts per joves de menys de 40 anys.
5è. Projectes que creïn més llocs de treball.
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Criteris de Valoració i priorització dels projectes públics:
Eix de modalitat del projecte (100 punts com a màxim)
- Projecte vinculat a infraestructures recreatives que genera activitat econòmica i ocupació, 80 punts, o
- Projecte vinculat a infraestructures públiques que promou la mitigació del canvi climàtic, 70 punts, o
- Projecte vinculat a la recuperació del patrimoni cultural i natural, 60 punts, i
- Si el projecte està vinculat a recursos locals, 20 punts addicionals.
Tipus de sol·licitant (30 punts com a màxim).
- Ajuntament o EMD, 20 punts, o
- Altres (consell comarcal, consorci i associació o fundació (ambdues participades per un ens públic en més
d’un 25%), 30 punts.
Eix d’Ocupació (20 punts com a màxim)
- Contractacions indefinides de nous treballadors/es joves (menys de 40 anys), 20 punts com a màxim.
- Contractacions indefinides de nous treballadors/es que no siguin joves, 10 punts com a màxim.
Eix de Canvi Climàtic (20 punts com a màxim)
- Sensibilitat ambiental (accions no motivades per l’aplicació d’una normativa d’obligat compliment), 20 punts.
Eix d’Innovació (85 punts com a màxim)
- Projectes innovadors en el territori, 65 punts.
- Projecte vinculat a la recerca, 20 punts.
Eix de viabilitat econòmica (90 punts com a màxim)
- Viabilitat econòmica del projecte i justificació del projecte, 30 punts.
- Fonts de finançament consolidades, 50 punts com a màxim.
- Grau d’execució del projecte, 10 punts com a màxim.
Eix d’equilibri territorial (55 punts com a màxim):
- Nuclis de població de fins a 300 habitants, 55 punts.
- Nuclis de població de 301 a 600 habitants, 35 punts.
- Nuclis de població de 601 a 1.000 habitants, 30 punts.
- Nuclis de població de 1.001 a 1.500 habitants, 25 punts.
- Nuclis de població de 1.501 a 3.000 habitants, 20 punts.
- Nuclis de població de 3.001 a 4.500 habitants, 15 punts.
- Nuclis de població de 4.501 a 6.000 habitants, 10 punts.
- Nuclis de població de 6.001 a 7.500 habitants, 5 punts.
- Nuclis de població de més de 7.500 habitants, 0 punts.

Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte públic per ser aprovat és de 150 punts. A partir d’aquí,
aplicar els següents trams:
Menys de 150 punts, es desestimarà el projecte
De 150 a 184 punts, se li atorgarà 65% d’ajut.
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De 185 a 218 punts, se li atorgarà 67,50% d’ajut.
De 219 a 252 punts, se li atorgarà 70% d’ajut.
De 253 a 286 punts, se li atorgarà 72,50% d’ajut.
De 287 a 320 punts, se li atorgarà 75% d’ajut.
De 321 a 354 punts, se li atorgarà 77,50% d’ajut.
De 355 a 400 punts, se li atorgarà 80% d’ajut.

Les contractacions a temps parcial es puntuaran proporcionalment a la jornada treballada.

Es requerirà la realització d’autodiagnosis energètiques a través de l’eina Enegest a les empreses i entitats en
funcionament i el compromís de realització per part de les empreses i entitats de nova creació.

Criteris de desempat públics
1r. Projectes promoguts per sol·licitants als quals no s’hagi aprovat cap ajut Leader en les 3 darreres
convocatòries.
2n. Projectes promoguts en els nuclis de menys població.
3r. Projectes que fomentin les activitats relacionades amb els joves.
4t. Projectes que fomentin els recursos endògens, productes locals i productes artesanals.
5è. Projectes col·lectius entre diferents sectors econòmics del territori.
6è. Projectes que creïn més llocs de treball.

Criteris de priorització:
Es prioritzaran els 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
hagi revocat l’ajut pagat. En el cas dels expedients acollits a la convocatòria ARP/26002016, es considerarà
renúncia a efectes de priorització les presentades després del 30 de novembre de 2017.
Es prioritzaran els expedients privats respecte als públics.

Criteri per l’”expedient de tall”:
En el cas que després d’aplicar l’apartat 6.2 el GAL encara disposi de dotació pressupostària, però aquesta sigui
inferior a l’ajut previst a l’expedient desestimat per manca de pressupost amb més puntuació, se li podrà
aplicar la reducció de la intensitat de l’ajut de forma proporcional a la dotació pressupostària restant. Aquest
serà l’anomenat “expedient de tall”.

En aquests casos es tramitarà una proposta de resolució al beneficiari potencial, en la qual es detallarà la
puntuació aconseguida, se li proposarà la intensitat d’ajut que li resulti, i se li oferirà la possibilitat d’acceptar
el pressupost proposat o bé renunciar-hi. Si la persona interessada no l’accepta, es seleccionarà el expedient
següent desestimat per manca de pressupost més ben puntuat, i es procedirà de la mateixa manera.”

9.7 Es modifica l’apartat i) Consorci Leader Pirineu Occidental, que queda de la manera següent:
“ i) Consorci Leader Pirineu Occidental
NIF: P2500094D
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Seu:
- Tremp (Pallars Jussà), al c. Pau Casals, 14, baixos, codi postal 25620.
Àmbit territorial: inclou quatre comarques:
- Comarca de l’Alta Ribagorça: tots els municipis de la comarca.
- Comarca del Pallars Jussà: tots els municipis de la comarca.
- Comarca del Pallars Sobirà: tots els municipis de la comarca.
- Comarca de la Vall d’Aran: tots els municipis de la comarca.

El GAL destinarà el 90% de la dotació pressupostària que estableixi la convocatòria dels ajuts als expedients
privats i el 10% als expedients públics. En el cas que no s’esgoti alguna d’aquestes dues partides, l’import que
sobri passarà als expedients següents més ben puntuats (ja siguin públics o privats).

Criteris de selecció dels projectes privats:
Eix d’Economia i Ocupació (65 punts com a màxim)
- Creació de més d’un lloc de treball fix, 60 punts, o
- Creació d’un lloc de treball fix, o del propi, 50 punts, o
- Creació d’un o més llocs de treball temporal, 45 punts, o
- Manteniment dels llocs de treball existents a data de sol·licitud, 30 punts.
- Contractació d’aturats sense prestació, d’estudiants en pràctiques, persones amb discapacitat, joves fins a 30
anys o més grans de 50 anys, 5 punts.
Eix de joves i diversificació de l’economia rural (65 punts com a màxim)
- Foment de l’arribada de població nova i/o jove (menor de 40 anys), 35 punts com a màxim.
- Promoció de la diversificació d’activitats a la zona, 15 punts com a màxim
- Contribució a la desestacionalització de la seva activitat, 15 punts com a màxim
Eix d’Innovació (40 punts com a màxim)
- Innovació tecnològica i empresarial, 25 punts com a màxim
- Inexistència de l’activitat / projecte a la comarca, 15 punts com a màxim.
Eix de Canvi Climàtic (70 punts com a màxim)
- Activitat que es desenvolupi de manera principal a través de l’ús de recursos naturals locals i promocioni la
sostenibilitat de l’entorn, 20 punts com a màxim,
- Equilibri territorial: inversió en nuclis petits de població, 15 punts com a màxim.
- Aplica gestió de residus, 5 punts.
- Ús d’energies renovables, 10 punts.
- Aplica mesures d’estalvi energètic, 10 punts.
- Aplica full de recollida de dades de consum d’energia i aigua a través de l’eina Enegest, 10 punts.
Eix de Viabilitat Econòmica (25 punts com a màxim)
Projecte que requereixi la llicència d’obres:
- Amb llicència d’obres sol·licitada, 5 punts.
- Amb llicència d’obres concedida, 5 punts.
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- Amb llicència d’obres liquidada, 5 punts.
- Amb finançament consolidat, 10 punts com a màxim.
Projecte que no requereixi la llicència d’obres:
Amb finançament en tràmit, 15 punts, o
Amb finançament consolidat, 25 punts
Eix de promoció de produccions locals i de qualitat (45 punts com a màxim):
- Ús de recursos locals (en l’actuació objecte d’ajut i valoració d’acord amb l’import d’inversió), 20 punts
- Afavoreix la producció agroalimentària, o no agroalimentària, de gran valor territorial i qualitat artesanal, 25
punts
Eix de Gestió social i foment de la cooperació (65 punts com a màxim)
- Pertany a associació local i/o sectorial (en relació l’activitat), 20 punts
- Participa en projecte/s territorial directament vinculats al desenvolupament local sostenible, 20 punts.
- Aplica formació als treballadors, 15 punts.
- Aplica qüestionari de satisfacció dels clients, 10 punts.
Eix de modalitat del projecte (25 punts com a màxim)
- Nova creació, 25 punts, o
- Ampliació o millora, 20 punts.

Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte privat per ser aprovat és de 150 punts, que equival a un
24% d’ajut. A partir d’aquí, aplicar els següents trams:
Menys de 150 punts, es desestimarà l’expedient
De 150 a 175 punts se li atorgarà un 24% de subvenció.
De 176 a 375 punts, cada punt addicional representa un 0,08% addicional d’ajut.
De 376 a 400 punts se li atorgarà un 40% de subvenció.

Criteris de desempat privats
1r. Actuacions promogudes per beneficiaris que no hagin obtingut cap ajut Leader en els 3 darrers anys.
2n. Actuacions diversificades no vinculades directament al sector de l’hostaleria (allotjaments regulats pel
Decret 159/2012), bars i restaurants.
3r. Actuacions promogudes per dones.
4t. Actuacions adreçades a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

Criteris de selecció dels projectes públics:
Eix d’Economia i Ocupació (40 punts com a màxim)
- Creació de més d’un lloc de treball fix, 35 punts, o
- Creació d’un lloc de treball fix, 30 punts, o
- Creació d’un o més llocs de treball temporal, 25 punts, o
- Creació de llocs de treball de manera indirecta i/o manteniment dels llocs de treball existents, 15 punts.
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- Contractació d’aturats sense prestació, d’estudiants en pràctiques, persones amb discapacitat, joves fins a 30
anys o més grans de 50 anys, 5 punts.
Eix de diversificació de l’economia rural (70 punts com a màxim)
- Actuació que fomenti el desenvolupament econòmic local, 45 punts com a màxim.
- Actuació que promogui la diversificació i/o desestacionalització, 25 punts com a màxim.
Eix d’Innovació (25 punts com a màxim)
- Innovació tecnològica i d’organització, 10 punts
Introducció de nous mecanismes, metodologies, productes o processos, 15 punts.
Eix de Canvi Climàtic (75 punts com a màxim)
- Aplica full de recollida de dades de consum d’energia i aigua a través de l’eina “Gemweb” o similar, 15 punts.
- Aplica gestió de residus, 5 punts.
- Ús d’energies renovables, 10 punts.
- Aplica mesures d’estalvi energètic, 5 punts.
- Actuació que fomenti l’ús de recursos naturals de manera complementària i promocioni la sostenibilitat de
l’entorn, 30 punts, o
- Actuació que fomenti l’ús de recursos naturals de manera principal i promocioni la sostenibilitat de l’entorn,
40 punts.
Eix de Viabilitat Econòmica (40 punts com a màxim)
- Disposa de certificat de disponibilitat pressupostària, 15 punts.
- Disposa de Pla de viabilitat de la inversió, 15 punts com a màxim.
- Disposa de Pla de manteniment de l’actuació (durant com a mínim 6 anys), 10 punts.
Eix de promoció de produccions locals i de qualitat (75 punts com a màxim)
- Actuació que fomenti l’ús de recursos locals de manera complementària i en proporcioni la qualitat, 60 punts,
o
- Actuació que fomenti l’ús de recursos locals de manera principal i en proporcioni la qualitat, 75 punts.
Eix de Gestió social i foment de la cooperació (75 punts com a màxim)
- Actuació que fomenti la cooperació amb els agents privats del territori (relacionats amb el projecte), 20
punts.
- Actuació que prevegi la col·laboració amb altres xarxes i/o entitats públiques del territori, 20 punts.
- Ens que aplica formació als treballadors, 20 punts.
- Ens que aplica qüestionari de satisfacció als usuaris, 15 punts.

Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte públic per ser aprovat és de 150 punts. A partir d’aquí,
aplicar els trams següents:
Menys de 150 punts, es desestimarà el projecte.
De 150 a 175 punts se li atorgarà un 64% de subvenció.
De 176 a 375 punts se li atorgarà per cada punt addicional un 0,08%.
De 376 a 400 punts se li atorgarà un 80% de subvenció.
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Criteris de desempat d’expedients públics
1r. Actuacions promogudes per beneficiaris que no hagin obtingut cap ajut Leader en els 3 darrers anys.
2n. Actuacions realitzades en nuclis desfavorits i/o aïllats de menys de 1.000 habitants.
3r. Actuacions adreçades a persones joves, dones i/o persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

Criteris de priorització:
Es prioritzaran els 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
hagi revocat l’ajut pagat. En el cas dels expedients acollits a la convocatòria ARP/2600/2016, es considerarà
renúncia a efectes de priorització les presentades després del 30 de novembre de 2017.

Criteri per l’”expedient de tall”:
En el cas que després d’aplicar el que estableix l’apartat 6.2 el GAL encara disposi de dotació pressupostària,
però aquesta sigui inferior a l’ajut previst a l’expedient desestimat per manca de pressupost amb més
puntuació, se li podrà aplicar la reducció de la intensitat de l’ajut de forma proporcional a la dotació
pressupostària restant. Aquest serà l’anomenat “expedient de tall”.

En aquests casos es tramitarà una proposta de resolució al beneficiari potencial, en la qual es detallarà la
puntuació aconseguida, se li proposarà la intensitat d’ajut que li resulti, i se li oferirà la possibilitat d’acceptar
el pressupost proposat o bé renunciar-hi. Si la persona interessada no l’accepta, es seleccionarà el expedient
següent desestimat per manca de pressupost més ben puntuat, i es procedirà de la mateixa manera.”

9.8 Es modifica l’apartat j) Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, que queda de la manera
següent:
“ j) Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
NIF: G25674144
Seu:
Cervera (Segarra), al passeig Jaume Balmes, 3, codi postal 25200.
Àmbit territorial: inclou quatre comarques:
- Comarca de l’Anoia: Argençola, Bellprat, Calaf, Calonge de Segarra, Carme, Castellfollit de Riubregós,
Copons, Jorba, la Llacuna, Montmaneu, Orpí, Els Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí
Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, Santa Maria de Miralles i Veciana.
- Comarca del Bages: Aguilar de Segarra, Cardona, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de
Bages.
- Comarca de la Segarra: tots els municipis de la comarca.
- Comarca del Solsonès: tots els municipis de la comarca.

Criteris de Valoració i priorització dels projectes privats
Eix d’Economia i Ocupació (80 punts com a màxim)
- Adequació a l’estratègia de desenvolupament local participativa (EDLP), 40 punts com a màxim.
- Valoració de la creació, millora o consolidació d’ocupació associada al projecte, 40 punts com a màxim.
Eix de Característiques del promotor (75 punts com a màxim)
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Segons tipus de promotor/a:
- Dona, 30 punts, o
- Home, 20 punts.
- Si és jove (menys de 40 anys), 20 punts addicionals.
Empresa amb el 50% (o més) de socis essent dones, joves o homes joves, 30 punts, o
Empresa amb el 50% (o més) de socis són dones o homes no joves, 20 punts, o
Cooperatives o altres tipus de promotors d’economia social, 30 punts.

Segons la dimensió de l’empresa:
-Prioritat microempresa (fins a 10 treballadors) o ocupació autònoma, 25 punts.
-Prioritat petita empresa (fins a 25 treballadors), 15 punts.
Eix de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic (35 punts com a màxim)
- Preservació i valorització del patrimoni, 10 punts com a màxim.
- Ús eficient de recursos i reducció de la despesa energètica, 20 punts com a màxim.
- Sistemes de qualificació de gestió ambiental, 5 punts.
Eix de Viabilitat Econòmica (80 punts com a màxim)
- Viabilitat econòmica i qualitat tècnica, 60 punts com a màxim.
- Ràtios de valoració econòmica de l’empresa, 20 punts com a màxim.
Eix d’equilibri territorial (màxim de 30 punts)
- Actuació en masies o edificacions aïllades, 30 punts, o
- Municipis de menys de 1.000 habitants, 30 punts, o
- Municipis entre 1.000 i 5.000 habitants, 15 punts, o
- Municipis de més de 5.000 habitants, 10 punts
Eix de innovació i modalitat del projecte (90 punts com a màxim)
- Segons la modalitat del projecte:
Creació d’empresa, 80 punts, o
Ampliació, 60 punts, o
Millora / Modernització, 40 punts.
- Valor afegit (multiplica l’empresa des del punt de vista social, empresarial i econòmic), 10 punts com a
màxim.
Eix cooperació i/o associacionisme (10 punts com a màxim)
- Valoració de la pertinença (o acreditar el compromís de pertànyer) a associacions del sector corresponent a
l’activitat que es desenvolupa i dins de l’àmbit local i/o comarcal, 10 punts com a màxim.

Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte privat per ser aprovat és de 175 punts, que equival a un
25% d’ajut. A partir d’aquí, aplicar els trams següents:
Menys de 175 punts, es desestimarà l’expedient
Entre 175 - 200 punts – 25,00%
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Entre 201 - 225 punts – 27,50%
Entre 226 - 250 punts – 30,00%
Entre 251 - 275 punts – 32,50%
Entre 276 - 300 punts – 35,00%
Entre 301 - 350 punts – 37,50%
Entre 351 - 400 punts – 40,00%

Es requerirà la realització d’autodiagnosis energètiques a través de l’eina Enegest a les empreses i entitats en
funcionament, i el compromís de realització per a les empreses de nova creació.

Criteris de Valoració i priorització dels projectes públics
Eix de Característiques del promotor (50 punts com a màxim)
- Segons tipus d’entitat local, 30 punts com a màxim.
- Factor variable (en funció de la taxa d’atur i d’envelliment), 20 punts com a màxim.
Eix de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic (50 punts com a màxim)
- Preservació i valorització del patrimoni, 15 punts com a màxim.
- Ús eficient de recursos i reducció de la despesa energètica amb la introducció d’energies alternatives, 30
punts com a màxim.
- Sistemes de qualificació de gestió ambiental, 5 punts.
Eix de Viabilitat Tècnica i Econòmica i adequació a la EDL (160 punts com a màxim)
-Qualitat del pla d’usos o de gestió del projecte complementarietat amb altres projectes públics (80 punts com
a màxim).
-Valorització de recursos del territori (40 punts com a màxim).
- Beneficiaris del projecte (20 punts com a màxim).
- Fonts de finançament (20 punts com a màxim).
Eix d’equilibri territorial (màxim de 30 punts)
- Actuació en masies o edificacions aïllades, 30 punts, o
- Municipis de menys de 1.000 habitants, 30 punts, o
- Municipis entre 1.000 i 5.000 habitants, 15 punts, o
- Municipis de més de 5.000 habitants, 10 punts.
Eix de innovació i modalitat del projecte (100 punts com a màxim)
- Segons la modalitat del projecte:
Infraestructures recreatives que generin activitat econòmica i ocupació, 60 punts, o
Infraestructures públiques per la mitigació i adaptació al canvi climàtic, 50 punts, o
Recuperació del patrimoni cultural i natural, 40 punts
- Si es tracta de projecte innovador en el territori, 40 punts addicionals.
Eix cooperació i/o associacionisme (10 punts com a màxim)
- Implicació rellevant en el projecte d’entitats associatives, 10 punts com a màxim.
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Sistema de puntuació
La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte públic per ser aprovat és de 175 punts, que equival a un
60% d’ajut. A partir d’aquí, aplicar els trams següents:
Menys de 175 punts, es desestimarà l’expedient
Entre 175 - 200 punts – 60,00%
Entre 201 - 225 punts – 62,50%
Entre 226 - 250 punts – 65,00%
Entre 251 - 275 punts – 67,50%
Entre 276 - 300 punts – 70,00%
Entre 301 - 325 punts – 72,50%
Entre 326 - 350 punts – 75,00%
Entre 351 - 375 punts – 77,50%
Entre 376 - 400 punts – 80,00%

Criteris de desempat
En cas d’empat a punts dels expedients de tipus privat, tindran preferència els expedients que més punts
obtinguin dels eixos d’innovació i modalitat de projecte i el d’economia i ocupació.
En el cas d’empat a punts dels expedients de tipus públic, tindran preferència els expedients que més punts
obtinguin dels eixos de viabilitat tècnica, econòmica i d’adequació a l’EDL.

Criteris de priorització:
Es prioritzaran els 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
hagi revocat l’ajut pagat. En el cas dels expedients acollits a la convocatòria ARP/2600/2016, es considerarà
renúncia a efectes de priorització les presentades després del 30 de novembre de 2017.
Es prioritzaran els expedients promoguts per sol·licitants privats, sobre els promoguts per les entitats
públiques.

Criteri per l’”expedient de tall”:
En el cas que després d’aplicar el que estableix l’apartat 6.2, el GAL encara disposi de dotació pressupostària.
però aquesta sigui inferior a l’ajut previst a l’expedient desestimat per manca de pressupost amb més
puntuació, se li podrà aplicar la reducció de la intensitat de l’ajut de forma proporcional a la dotació
pressupostària restant. Aquest serà l’anomenat “expedient de tall”.

En aquests casos es tramitarà una proposta de resolució al beneficiari potencial, en la qual es detallarà la
puntuació aconseguida, se li proposarà la intensitat d’ajut que li resulti, i se li oferirà la possibilitat d’acceptar
el pressupost proposat o bé renunciar-hi. Si la persona interessada no l’accepta, es seleccionarà l’expedient
següent desestimat per manca de pressupost més ben puntuat, i es procedirà de la mateixa manera.”

9.9 Es modifica el subapartat “Criteris de priorització” dels apartats d), h) i k), que queda redactat de la
següent manera:
“ Es prioritzaran els 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
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hagi revocat l’ajut pagat. En el cas dels expedients acollits a la convocatòria ARP/2600/2016, es considerarà
renúncia a efectes de priorització les presentades després del 30 de novembre de 2017.”

Article 10
Modificar l'Annex 3 de l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, referent a la documentació mínima obligatòria
per a l'aprovació de l'expedient.
10.1 Es modifica el punt 2 a) de l'Apartat A) Fase 1, que queda redactat de la manera següent:
“ 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 pel projecte
presentat és viable tècnicament i econòmicament.”
10.2 S'afegeix un apartat c) al punt 2 de l'apartat A) Fase 1, que queda redactat de la manera següent:
“ c) En el cas que sigui una empresa en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència
ambiental de l'activitat que està desenvolupant el sol·licitant, a nom seu.”
10.3 S'elimina la segona Nota del punt 1 a) de l'apartat B) Fase 2.
10.4 S'afegeix una nota al punt 1 a) de l'apartat B) Fase 2, la qual queda redactada de la següent manera:
“ Nota: En el cas que sigui copropietari, caldrà l'autorització dels altres copropietaris.”
10.5 Es modifica el punt 1 b) de l'apartat B) Fase 2, que queda redactat de la manera següent:
“ 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.”
10.6 S'elimina el punt 1 c) de l'apartat B) Fase 2.

Article 11
Modificar l'Annex 5 de l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, referent a la tramitació telemàtica de les
sol·licituds.
S'afegeix un punt 8 al citat Annex 5, el qual queda redactat de la manera següent:
8. Notificació de les resolucions
La notificació s'efectuarà mitjançant publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual, té els mateixos efectes
i indicarà els recursos que escaiguin, l'òrgan davant el qual s'han d'interposar i el termini per interposar-los.
Prèviament a la publicació en el tauler electrònic les persones interessades rebran un avís al correu electrònic
que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics
efectes d'informar el potencial beneficiari de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els
mitjans esmentats. Les persones no obligades a la tramitació electrònica segons l'establert a l'article 2
d'aquestes bases també rebran una comunicació de la resolució en format paper per correu ordinari.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.
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Barcelona, 29 d'agost de 2017

Meritxell Serret i Aleu
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

(17.242.029)
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