
EL PROGRAMA LEADER A
L’ALT URGELL I LA CERDANYA 

CONVOCATÒRIA 2016

El Programa per al desenvolupament 
econòmic de l’Alt Urgell i la Cerdanya

Novembre de 2016



ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Comarques de l’Alt Urgell i de la Cerdanya



ENTITATS QUE FORMEN PART DEL CONSORCI
▪ Administracions públiques:

Consell Comarcal Alt Urgell
Consell Comarcal Cerdanya
Ajuntament de La Seu d’Urgell
Ajuntament d’Oliana
Ajuntament de Bellver de Cerdanya

▪ Entitats privades
Associació Empresaris Alt Urgell
Turisme Rural Alt Urgell
Associació Hostaleria Alt Urgell
Bisbat d’Urgell
Associació de Càmpings i Hotels de la Cerdanya
Unió de Pagesos
JARC Cerdanya



OBJECTIUS DEL CONSORCI
Per aquest període, el CAUC es fixa com a objectiu prioritari:

Donar suport a la creació i a la innovació empresarial en base a recursos del territori
per tal d’afavorir:

• la creació d’ocupació
• fomentar el retorn de talent
• donar suport a la cooperació público privada i intersectorial

sempre en el marc d’una economia sostenible i baixa en emissions contaminants.



6 EIXOS PRIORITARIS



PRESSUPOST CONVOCATÒRIA 2016
Resolució ARP/2600/2016) Publicada al DOGC n. 7252 el 22/11/16

Consorci GAL Alt Urgell‐Cerdanya = 
639.066,17 euros

QUI PAGA L’AJUT
Aquest ajut de 639,066,17 euros està cofinançat per:

• 57% El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat 
de Catalunya (DARP)

• 43% La Comissió Europea a través del  Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural (FEADER)



BENEFICIARIS



REQUISITS GENÈRICS 2016
‐ Que realitzin la inversió a les comarques de l’Alt Urgell i/o de la Cerdanya

‐ Que realitzin inversions elegibles d’un mínim de 12.000 € per privats

‐ Que les inversions no estiguin iniciades !!!!!!

‐ Que les inversions siguin viables econòmicament i sostenibles

‐ Que es comprometin a mantenir 5 anys la inversió subvencionada.

‐ Projectes amb ajut superior a 50.000 euros hauran de presentar una garantia/aval del
15% de l’ajut concedit (15 dies!!).

‐Projectes que permetin el ple funcionament de l’activitat econòmica i tinguin identitat
i coherència global.



QUÈ ES POT FINANÇAR
En el cas de projectes aprovats, es podran considerar elegibles les
despeses referents a:

•Obra civil i instal∙lacions.

•Equipaments i maquinària.

•Mobiliari.

•Honoraris tècnics de projectes d’execució (amb una limitació del 8% del
capítol d’obra civil i instal∙lacions).

•Pàgines web i programes informàtics (amb un màxim de 10.000 € i com
a màxim un 30% de la inversió aprovada).



QUÈ NO ES POT FINANÇAR (I)
Resolució ARP/2600/2016 publicada al DOGC n. 7252 el 22.11.2016

• Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data anterior a la data de
la visita de comprovació de no‐inici d’inversions un cop sol∙licitat l’ajut.

• Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera
independent o projectes que no permetin el ple funcionament de l’activitat.

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

• La compra de terrenys i d’immobles, els equips i béns mobles de segona mà i les
despeses de simple reposició.

• Les despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d’empreses
(notari, registre, així com despeses de llicències, patents i permisos)

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



•La imputació de mà d’obra pròpia, o dels socis/sòcies en el cas de societats. En les
entitats públiques es considera mà d’obra pròpia, aquella despesa realitzada per les
empreses participades per ens locals en més d’un 25%.

•Les despeses de llicències, patents i permisos

•Estudis, memòries, projectes o altres despeses per a la legalització de l’activitat

•L’organització i/o assistència a fires, congressos, la promoció de productes i la
publicitat de marques i empreses concretes. També qualsevol inversió relacionada
amb investigació i recerca

•L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys, els materials fungibles i
el parament de la llar. En els casos de projectes relacionats amb activitats esportives o
d’oci, el vestuari necessari per a la pràctica de l’activitat.

•Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades
amb el lísing i el rènting.

QUÈ NO ES POT FINANÇAR (II)



• 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 (amb l’excepció dels casos en què
l’adequació d’un vehicle tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i sigui
com a molt un 30% de la inversió total a realitzar). A afectes d’aquesta Ordre,
s’entén com a vehicle aquells que siguin motoritzats.

• Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups
empresarials, empreses col∙laboradores de concessions oficials així com les
farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administració de loteria.

• Les inversions relacionades amb la instal∙lació d’energies renovables, a excepció
d’aquelles que suposin l’autoconsum

• Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat quan estigui motivat per l’aplicació
d’una normativa

QUÈ NO ES POT FINANÇAR (III)



• Inversions o actuacions realitzades en béns d’ús privatiu de la persona sol∙licitant

• Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders,
forestals i pesquers així com les despeses referents a l’adquisició de maquinària
agrícola i/o referents a l’adquisició d’animals o plantes.

• Qualsevol inversió relacionada amb la formació reglada

• Partides d’imprevistos o despeses condicionades i despeses corrents de les empreses

• Despeses referents al disseny de marca, logos, etc.

• Inversions relacionades amb canvis d’il∙luminació

QUÈ NO ES POT FINANÇAR (IV)



PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS 
CONVOCATÒRIA 2016 (2)

Publicació 
ordre DOGC
22/11/2016

Presentació 
sol∙licituds 
procediment 
telemàtic 
16/01/2017

Requeriments 
documentació

Visita  
no inici

Comissió 
elegibilitat

Valoració 
expedients 

Comitè Tècnic
Proposta 

aprovació ajuts 
Junta Govern

Resolució 
DARP



Nou Procediment en base a la 
Llei 39/2015‐ Formulari

• Les sol∙licituds d’aquest ajut s’han de presentar per mitjans telemàtics
(obligatori per societats, associacions i administracions).

• El Formulari està disponible a la pàgina http://seu.gencat.cat de la Generalitat
de Catalunya o al web del Consorci http://www.cauc.cat

• Atenció: És important tenir present que cal omplir totes les dades per poder
validar el formulari i que es pugui trametre!!!!!

• Atenció No s’admetrà cap altre tipus de sol∙licitud!!!!!! En cas de societats ni
per correu administratiu a Correus ni finestretes única a d’altres
administracions. !!!!!!!!!!!!



Nou Procediment en base a la 
Llei 39/2015‐ Signatura digital

• La identificació de la persona sol∙licitant es farà mitjançant sistemes de
signatura electrònica.

• Cas que el sol∙licitant sigui persona jurídica caldrà el certificat digital de
persona jurídica o el certificat digital de persona física del representant de
l’empresa.

• Com obtenir un certificat digital de persona física? El més pràctic és adreçar‐
se als Consells Comarcals on us el podran tramitar presentant el DNI.

idCAT Agència Catalana de Certificació:
https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do)

DNI electrònic Dirección General de la Polícia (més informació)
http://www.dnielectronico.es/)





Nou Procediment‐ Termini

• El termini màxim per presentar les sol∙licituds d’ajut és el 16 de gener de 2017
tal com estableix la convocatòria. Fora d’aquesta data no s’admetrà cap
sol∙licitud (encara que s’hagin registrat en data a correus o per finestreta única
en cas de persones jurídiques). !!!!!!!!!!!!!

• Recomanació: atès el nou procediment telemàtic i els problemes que poden
sorgir, us recomanem us fixeu com a data límit el dia 11 de gener de 2017 per
així poder tenir marge de correccions.

• Atenció: Cas que el darrer dia no funcioni Internet, hi hagi problemes amb la
versió del ADOBE, marxi la llum....... Això no justifica la presentació fora de
termini i, per tant, la sol∙licitud quedarà exclosa.



Documentació Fase 1
• Fase 1 documentació obligatòria per a tots els sol∙licitants:

1. Formulari de sol∙licitud on hi ha declaracions responsables que cal 
llegir atentament abans de signar.

2. Acreditació de les fonts de finançament de la inversió: préstecs, 
pòlisses, certificat de saldos bancaris, certificat d’operativa 
correcta....

3. Còpia del projecte signat per un professional competent amb les 
obres a realitzar, pressupost desglossat i plànols o bé memòria
valorada i detallada de les inversions.

4. Còpia de l’autorització de l’obra per part del propietari de l’immoble 
(només si el titular no és propietari o usufructuari) 

5. Documents acreditatius de la despesa: factures pro forma o 
pressupostos detallats.

6. Acreditació de la representació: estatuts, poders...



Documentació de valoració
• Un cop registrada la sol∙licitud d’ajut s’inicia el procés d’elegibilitat 
i priorització dels expedients presentats.

• Per tal de poder valorar i prioritzar els expedients, cada Grup 
aprova uns criteris de valoració (publicats amb la convocatòria) i 
els beneficiaris han de justificar i explicar l’adequació a aquest per 
tal que el Comitè Tècnic els pugui valorar.

• Documentació posterior a aportar:

1. Declaració responsable criteris de valoració  document que us 
facilitarem des del CAUC.

2. Llicències d’obra o certificats de compatibilitat urbanística, si 
s’escau.



CRITERIS DE VALORACIÓ (I)
CRITERIS SELECCIÓ                                                                                                            PUNTS 

MÀX 
% del 
total

1. Emprenedoria, empresa i creació d'ocupació en base a recursos endògens i propis del 
territori   95
1.1 Creació d’empreses l’activitat principal de les quals es basi en productes propis del 
territori o bé empreses existents que creïn noves línies o activitats en productes propis 40

1.2 Utilització de recursos locals en la inversió inicial en relació a la inversió elegible 20

1.3 Contractació de personal: 10 punts per lloc de treball creat a temps complet  35

2. Innovació tecnològica i empresarial. Innovació en processos, recerca i formació 
especialitzada 55
2.1 Incorporació de tecnologies avançades 25

2.2  Projectes que incloguin un pla de formació no obligatòria al seu personal  5

2.3 Accions en investigació i recerca o participació de l’empresa en projectes de R+D 5

2.4 Millora en la innovació dels processos (maquinària especialitzada) 20

3. Equilibri territorial: zones de muntanya i fixació de la població 65

3.1 Nombre d'habitants al nucli on es realitza la inversió 25

3.2 Disseminats 5

3.3 Dificultat d'accés i habitabilitat als nuclis d'alta muntanya: segons alçada i distància vies
principals 25

3.4 Projecte innovador al nucli on es fa la inversió 20



CRITERIS DE VALORACIÓ (II)
4. Joves: retorn al món rural, emprenedoria jove i inserció laboral juvenil 20

4.1 Projecte presentat per joves fins a 40 anys o societats i entitats on almenys el 50% de la 
participació social pertanyi a joves fins a 40 anys.

20

5. Mitigació del canvi climàtic i ús eficient dels recursos naturals 60

5.1 Instal∙lació de sistemes d’energia renovables (inclou biomassa) 20

5.2 Instal∙lació d'altres sistemes de reducció i estalvi de la demanda energètica 20

5.3 Mesures de reutilització i accions de preservació dels recursos naturals 20

6. Viabilitat econòmica i grau d’execució del  projecte 40
6.1  Per expedient que requereixi obra: aportació llicència d'obres; Si no hi ha obra, acreditar 
haver iniciat les inversions   20

6.2 Acreditació fonts de finançament 20

7. Tipus de promotor 40
7.1 Actuacions promogudes per persones físiques o jurídiques que tinguin la seu social i fiscal 
a l’Alt Urgell i la Cerdanya 10

7.2 Actuacions promogudes per dones, aturats/des de llarga durada, persones amb capacitats 
reduïdes o en risc d’exclusió social 10

7.4 Cooperació interempresarial o intersectorial 5

7.3 Aplicació de mesures de responsabilitat social i cultural.  5



CRITERIS DE VALORACIÓ (III)

8. Major adequació del projectes a l’estratègia del GAL 15

8.1 Projectes de transformació agroalimentària 15

8.2 Projectes que consolidin ocupació 15

8.3 Projectes que afavoreixin el relleu empresarial 10

5.3 Projectes que fomentin processos d’economia circular 10



CRITERIS DE VALORACIÓ PER A 
L’ATORGAMENT DE LEADER 2014‐2020 (III)

ACTIVITATS DE CARÀCTER PRODUCTIU
PUNTUACIÓ SEGONS 

CRITERIS DE VALORACIÓ
PERCENTATGE D’AJUT

< De 150 rebutjat
De 150 a 174 22%
De 175 a 199 24%
De 200 a 224 26%
De 225 a 249 28%
De 250 a 274 30%
De 275 a 299 32%
De 300 a 324 34%
De 325 a 349 36%
De 350 a 374 38%
De 375 en endavant 40%



Documentació Fase 2
• Documentació que hauran d’aportar els projectes que hagin arribat als 150 

punts i tinguin consignació pressupostària :

1. Documentació de la titularitat del lloc on es fa la inversió: Nota 
Simple Registre Propietat, contracte arrendament, de concessió..

2. Certificat de compatibilitat urbanística per empreses de nova 
creació o de canvis d’ubicacions.

3. Empreses en funcionament: autoritzacions, llicència ambientals i 
inscripcions a altres Registres degudament actualitzats.

4. Declaració responsable de ser PIME.
5. Persones jurídiques: estatuts, escriptures de constitució, certificats 

inscripció al registre mercantil, acord per sol∙licitar l’ajut....



ON M’HE D’ADREÇAR

Els promotors interessats a presentar sol∙licitud 
poden anar al Consorci Alt Urgell‐Cerdanya
com a ens gestor del programa Leader a l’Alt 
Urgell i la Cerdanya que disposa d’un equip 
tècnic per informar i assessorar.



Consorci GAL Alt Urgell‐Cerdanya
mfont@cauc.cat

Passeig Joan Brudieu, 15 Plaça del Rec, 5
25700 La Seu d’Urgell 17520 Puigcerdà
Tel. 973353112 Tel. 972884884
mfuste@cauc.cat amoreno@cauc.cat

web: www.cauc.cat
Facebook: facebook.com/gal.alturgellcerdanya

MOLTES GRÀCIES


