EL PROGRAMA LEADER A
L’ALT URGELL I LA CERDANYA
CONVOCATÒRIA 2022
El Programa per al desenvolupament econòmic
de l’Alt Urgell i la Cerdanya
27 de juliol de 2022

ÀMBIT D’ACTUACIÓ
COMARQUES DE L’ALT URGELL I DE LA CERDANYA

6 EIXOS PRIORITARIS

PRESSUPOST CONVOCATÒRIA 2022
Ordre Bases Convocatòria ACC/96/2022 de 3 de maig publicada al DOGC Núm. 8661

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’Acció Climàtica, alimentació i Agenda Rural (DACC)
• 43% La Comissió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER)

BENEFICIARIS
Percentatges de subvenció:
PROJECTES PRIVATS:
Entre un 22% i un 40%
Màxim 100.000 € per projecte
Màxim 200.000 € en 3 anys
Màxim 70.000 € si han obtingut
un ajut Leader igual o superior a
100.000 € en la suma de les 3
últimes convocatòries Leader.

PROJECTES PÚBLICS:
Entre un 60% i un 80% de la
inversió.
Màxim 100.000 € per projecte
Màxim 200.000 € en 3 anys

CONCURRÈNCIA AMB ALTRES AJUTS
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la
mateixa finalitat, sigui finançat per fons comunitaris o que puguin ser elegibles per a
altres mesures del PDR de Catalunya.

Aquests ajuts són compatibles amb altres que per la mateixa finalitat puguin concedir
altres administracions públiques o ens públics o privats no inclosos en el punt
anterior, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el 40% de la inversió
subvencionable, a excepció dels projectes públics, en els quals la quantia d’ajuts pot
arribar al 100%.
Sens perjudici d'aquests imports màxims subvencionables, els ajuts destinats a
empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris no inclosos
en l'annex I del Tractat de funcionament de la UE i les empreses no agroalimentàries
se sotmeten al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre
l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als
ajuts de minimis, i, per tant, el total d'ajuts de minimis a atorgar a una persona
sol·licitant no pot excedir els 200.000 euros bruts o 100.000 euros bruts en el cas
d'empreses que realitzin per compte d'altri transport de mercaderies per carretera,
durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

REQUISITS GENÈRICS 2022
-

-

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 (sense IVA)
i un mínim de 40.000 € en cas de projectes públics.
Que les inversions no estiguin iniciades !!!!!!
Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social i amb la Generalitat de Catalunya.
Que es comprometin a mantenir, gestionar i fer publicitat durant 5 anys (a partir
de la data de pagament) de 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).
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QUÈ

NO

ES POT FINANÇAR (I)

Segons l’article 4 , hi ha unes despeses que no són subvencionables o que ho són amb
limitacions. Algunes de les exclusions són:
• 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, o posteriors a la data de
finalització del termini d'execució i justificació que estableix la Resolució.
• L’IVA i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc. i les
despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d’empreses.
• La compra de terrenys i d’immobles, els equips i béns mobles de segona mà i les despeses
de simple reposició.
• La imputació de mà d’obra pròpia, o dels socis/sòcies en el cas de societats.
• Estudis, memòries, projectes o altres despeses per a la legalització de l’activitat
• L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys ni parament de la llar ni el
vestuari necessari per a la pràctica de l’activitat. Tampoc són subvencionables
L’organització i/o assistència a fires, congressos, la promoció de productes i la publicitat de
marques i empreses concretes. Tampoc despeses referents al disseny de marca, logos, etc.
• Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables a excepció d’aquelles
que suposin autoconsum i siguin complementàries d’altres inversions amb un màxim del
50% de la inversió aprovada executada

QUÈ NO ES POT FINANÇAR (II)
• Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions
finançades amb el lísing i el rènting, ni 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.
• 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). Tampoc ni els
complements ni els accessoris de vehicles.
• 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.
• Inversions en la implementació de sistemes de calefacció i generació de calor
que utilitzin fonts d’energia fòssils.

FORMULARI DE SOL·LICITUD
• Les sol·licituds d’aquest ajut s’han de presentar ÚNICAMENT per mitjans
telemàtics.
• 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 No s’admetrà cap altre tipus de sol·licitud ni per correu administratiu
a Correus ni finestretes única a d’altres administracions. !!!!!!!!!!!!

PROCEDIMENT- TERMINI
• El termini màxim per presentar les sol·licituds d’ajut és el 30 DE SETEMBRE DE
2022 tal com estableix la convocatòria. Fora d’aquesta data no s’admetrà cap
sol·licitud !!!!!!!!!!!!!
• Recomanació: atès aquest procediment telemàtic i els problemes que poden
sorgir, us recomanem us fixeu com a data límit un parell de dies abans 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 SOL·LICITUD
• 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.

DOCUMENTACIÓ FASE SOL·LICITUD
6. Documents acreditatius de la despesa: factures pro forma o pressupostos
detallats. Caldrà presentar 3 pressupostos de diferents proveïdors,
també
en
el
cas
d’honoraris
tècnics.
7. Acreditació de la representació: estatuts, poders...
8. Per empreses en funcionament: comunicació, autorització o llicència
ambiental
9. Estudi de viabilitat tècnica i econòmica

10. En cas d’inversions en energies renovables per a autoconsum, caldrà un
informe justificatiu de les necessitats energètiques (Model normalitzat)
11. Documentació de la titularitat del lloc on es fa la inversió: Nota Simple
Registre Propietat, contracte arrendament, de concessió...

DOCUMENTACIÓ FASE SOL·LICITUD
12. Certificat de compatibilitat urbanística per empreses de nova creació o de
canvis d’ubicacions, o bé llicència d’obres.

14. Declaració responsable de ser PIME.
15. Empreses en funcionament: autoritzacions, llicència ambientals i
inscripcions a altres Registres degudament actualitzats.
17. Informe previ de turisme en què acredita que el projecte presentat
compleix els requisits per a la modalitat prevista (tan sols per a establiments
turístics de nova creació).

CRITERIS DE VALORACIÓ (I)
Puntuació
màxima

PROJECTE
1. Emprenedoria, empresa i creació d'ocupació en base a recursos endògens i propis del territori
1.1 Utilització de recursos locals en la inversió sol·licitada
1.2 Contractació de personal: 8 punts per lloc de treball creat a temps complet (sinó es farà de forma proporcional)
fins a 3 llocs de treball. Amb contractació de més de 3 llocs de treball, 25 punts
2. Innovació tecnològica i empresarial. Innovació en els processos, la recerca i la formació especialitzada
2.1 Incorporació de tecnologies avançades i maquinària especialitzada
2.2 Millora dels processos
3. Equilibri territorial: zones de muntanya i fixació de la població
3.1 Nombre d'habitants del nucli on es realitza la inversió
Per nucli: De 0 a 200: 25 De 201 a 500: 20 De 501 a 1.000: 15 De 1.001 a 5.000: 10 Més de 5.000: 5
3.2 Masies, refugis i edificacions aïllades
3.3 Dificultat d'accés i habitabilitat als nuclis d'alta muntanya: segons distància de les principals vies de comunicació viària
3.4 Projecte innovador al nucli on es fa la inversió
5. Mitigació del canvi climàtic i ús eficient dels recursos naturals
5.1 Instal·lació de sistemes d'energies renovables adequada a la dimensió del projecte (25) Instal·lació de sistemes
complementaris d'energies renovables (10)
6. Viabilitat econòmica i grau d’execució del projecte
6.1 Per expedient que requereixi obra: aportació llicència d'obres. Els que no necessitin llicència d'obres demostrar que
s'ha iniciat la inversió, després de la visita de no inici de les obres.
6.2 Acreditació del finançament (aportació de préstecs formalitzats, certificats de dipòsits bancaris, saldo mig
del darrer any que sigui igual i superior al 15% de la inversió, avals....)
8. Major/especial adequació del projecte a l'estratègia del grup
8.1 Projectes de transformació agroalimentària (25)
8.2 Projectes que afavoreixin el relleu empresarial i/o la reobertura d’establiments tancats (20)
8.3 Projectes que fomentin processos d'economia circular (15)
8.4 Projectes que afavoreixin la preservació del patrimoni cultural o natural d’especial interès (15)
8.5 Projectes que promoguin els oficis tradicionals i la artesania no alimentària (15)

255
55
30
25
40
20
20
70
25
5
20
20
25
25

40
20
20
25

25

CRITERIS DE VALORACIÓ (II)
EMPRESA/PROMOTOR

145

1. Emprenedoria, empresa i creació d'ocupació en base a recursos endògens i propis del territori
1.3 Creació d'empreses l’activitat principal de les quals es basi en productes propis del territori o bé
empreses existents que en el projecte presentat creïn noves línies o activitats basades en productes
propis del territori: - Projectes basats majoritàriament en recursos propis del territori (30) - Projectes
que tot i no utilitzar majoritàriament recursos endògens, promouen, comercialitzen producte
tradicional o creen marca de territori (15)

45

1.4 Empresa que consolidi ocupació

15

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

10

3.5 Empresa innovadora al nucli on es fa la inversió

10

4. Joves: retorn al món rural, emprenedoria jove

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 entre 18 i 40 anys.

20

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

20

5.2 Utilització de sistemes de reducció i estalvi de la demanda energètica, preservació de recursos
naturals, participació en comunitats energètiques o ús de mobilitat d’energia verda

20

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

50

7.2 Actuacions promogudes per dones, aturats/des de llarga durada, persones amb capacitats reduïdes
o en risc d’exclusió social.
7.3 Aplicació de mesures de responsabilitat social i cultural o acreditació de certificacions oficials o
segells de qualitat.
7.4 Realització de comptabilitat energètica.

10

30

10

20
10

CRITERIS DE VALORACIÓ PER A
L’ATORGAMENT DE LEADER 2014-2022 (III)
ACTIVITATS DE CARÀCTER PRODUCTIU
PUNTUACIÓ SEGONS
CRITERIS DE VALORACIÓ
< De 150

PERCENTATGE D’AJUT

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%

EXECUCIÓ
• El projecte es podrà iniciar després de la data de visita de no inici.
NO ABANS. No s’admetran factures ni pagaments d’abans
d’aquesta data (excepte per les despeses d’honoraris tècnics del
projecte amb limitacions).
• La resolució de l’ajut l’emetrà el DACC aproximadament 5 o 6
mesos després del tancament de la convocatòria - En cas que la
resolució sigui d’aprovació d’un Projecte de caràcter privat per un
ajut superior als 50.000€, la persona beneficiària d’aquest ajut
haurà d’aportar un aval bancari del 15% de l’import de l’ajut a
rebre en un termini de 15 dies des de l’endemà de la notificació
de la resolució. Si no es presenta es revocarà l’ajut.

EXECUCIÓ I CERTIFICACIÓ
• Tota la documentació i totes les factures i justificants de pagament de la
inversió feta hauran d’anar a nom de la persona/empresa beneficiària
de l’ajut.
• Els pagaments s’han de realitzar mitjançant transferència, xec
nominatiu, domiciliació bancària o targeta de crèdit o de dèbit. Els
pagaments en efectiu no poden ser superiors les limitacions establertes
per normativa (1.000 € per proveïdor amb un màxim de 3.000 € per
projecte).
• Qualsevol canvi o modificació en el projecte s’haurà de demanar
autorització PRÈVIA al CAUC, com a màxim dos mesos abans de que
finalitzi el termini d’execució.
• En el moment de la finalització del termini establert en la resolució
s’haurà de disposar de tots els permisos per a desenvolupar l’activitat i
s’hauran d’acreditar els compromisos adquirits en el moment de la
sol·licitud.

TERMINIS
• Publicació de la convocatòria:
15 de juliol de 2022
• Data límit presentació de sol·licituds:
Data establerta en l’Ordre d’ajuts: 30 de setembre de 2022
• Visita de no inici d’obres:
Es pot fer a partir de la data de presentació de la sol·licitud per aquells
projectes que vulguin iniciar les inversions. Si no, al llarg del mes d’octubre
• Elegibilitat i valoració projectes:
Gener/Febrer de 2023 (previsió)
• Resolució PUBLICACIÓ AL TAULER ELECTRÒNIC GENCAT:
Aprox. 5 o 6 mesos després del tancament de la convocatòria.

TERMINIS
• Desenvolupament inversió:
Es pot iniciar després de la visita de no inici d’obres i com a molt tard es
pot començar el 30 de setembre de 2023. El termini d’execució s’especifica
en la resolució favorable (30 d’abril del 2024)
• Certificació:
Un cop finalitzades i pagades les inversions i l’activitat estigui en
funcionament (és a dir, amb tots els permisos corresponents) i quan
s’acompleixin els compromisos adoptats en la sol·licitud.
Termini màxim per certificar: aquell que s’especifica en la resolució
favorable (30 d’abril de 2024)
• Compliment dels compromisos
Durant 5 anys següents després de rebre el pagament de l’ajut.

ON M’HE D’ADREÇAR

Els promotors interessats a presentar sol·licitud
poden dirigir-se 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.

MOLTES GRÀCIES
C O N S O R C I G A L A LT U R G E L L - C E R DA N YA
M F O N T @ C AU C .C AT
PLAÇA DE LES MONGES, EDIFICI DE LES MONGES, 3A
P L A N TA . 2 5 7 0 0 L A S E U D ’ U R G E L L
TEL. 973355798
M F U S T E @ C AU C .C AT
E M U R C I A @ C AU C .C AT
M S OTO @ C AU C .C AT
P L A Ç A D E L R EC , 5 . 1 7 5 2 0 P U I G C E R DÀ
TEL. 972884884
C P R AT @ C A U C .C AT
W E B : W W W.C AU C .C AT
FA C E B O O K :
FAC E B O O K .C O M / G A L . A LT U R G E L LC E R DA N YA
T W I T T E R : @ L EA D E R C AU C

