
CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDENTAL

CONVOCATÒRIA LEADER 2016

Document de síntesi per a la difusió de:

ORDRE ARP/8/2016, de 21 de gener, 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), i es convoquen els
corresponents a l'any 2016, que s’ha publicat en data 28 de gener de 2016.
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El Consorci

El Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça queda constituït el 19 de
novembre de 2008 en la seva forma actual, per sol·licitar el nou programa Leader 2007-2013.
Al juny del 2015 es modifica el nom del consorci, ara Consorci Leader Pirineu Occidental, i el 18
de setembre de 2015 es signa el conveni pel qual es gestionarà el programa Leader 2014-2020
incorporant al territori la Val d’Aran.

ÀMBIT TERRITORIAL

L’àmbit d’actuació del Consorci per a l’aplicació de la metodologia Leader en el període 2014-
2020 és 41 municipis. La totalitat de les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà i la Val d’Aran.

COMPOSICIÓ

El Consorci l’integren 30 ens, 12 ens públics i 18 ens privats:

Ens públics

 Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.
 Ajuntament del Pont de Suert
 Ajuntament de Vilaller
 Consell Comarcal del Pallars Jussà.
 Ajuntament de Sarroca de Bellera
 Ajuntament de Tremp
 Consell Comarcal del Pallars Sobirà
 Ajuntament d’Esterri de Cardós
 Ajuntament de Sort
 Conselh Generau d’Aran
 Ajuntament de Bausen
 Ajuntament de Vielha e Mijaran

Ens privats

 Associació de Comerciants Pont de Suert.
 Balneari de Caldes de Boí
 Associació de residències de Cases de Pagès de l’Alta Ribagorça.
 Artesans del gust
 Cambra de Comerç i Indústria de Lleida
 Federació d’Empresaris, Comerciants i Pagesos del Pallars Jussà (FECOP).
 Comunitat de Regants de la Conca de Tremp.
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 Unió de Pagesos als Pallars i Alta Ribagorça
 Societat de Foment del Pallars Jussà, SA
 Associació Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
 Cooperativa Agrària i Ramadera del Pallars
 Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya.
 Associació Valls d'Àneu Iniciatives Turístiques.
 Associació d’Amics del Centre d’Art i Natura de Farrera
 Associacion deth Comèrç, Empreses e Servicis de Vielha-Mijaran (ACES)
 Innòve Aran – Escòla de Negócis de Aran.
 Associacion de Residències Cases de Pagès dera Val d´Aran
 Associacion d’Artesans e Artistes dera Val d’Aran

Objectiu principal:
El Consorci té com a objecte el desenvolupament econòmic i social del seu àmbit territorial,
promourà l’execució de projectes d’inversió que generin ocupació o millorin la qualitat de vida
i, específicament, té com a objectiu assolir, gestionar i optimitzar els recursos econòmics
assignats al seu àmbit territorial en el marc d’aplicació de la metodologia LEADER del Programa
de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020.
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L’Ordre
En data 28 de gener de 2016 s’ha publicat ORDRE ARP/8/2016, de 21 de gener, 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), i es convoquen els corresponents a l'any 2016, en el DOGC núm. 7047.

El termini de presentació de sol•licituds és de 45 dies comptats a partir de l’endemà de la
publicació al DOGC. Per tant, finalitza el 21 de març de 2016.
En el cas de les inversions relacionades amb el sector vitivinícola, la data de presentació de les
sol•licituds s’iniciarà el dia 1 de febrer de 2016 fins al termini establert en el paràgraf anterior.

L’objecte dels ajuts és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc
del PDR de Catalunya 2014-2020 i que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació
de les economies rurals. Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodologia Leader.

Òrgan col·laborador de gestió:
Els Grups d’Acció Local: El Consorci Leader Pirineu Occidental.

Òrgan instructor dels expedients:
Servei de Programació i Dinamització Rural de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

Òrgan competent per emetre la resolució:
Director o directora general de Desenvolupament Rural.

La dotació pressupostària inicial per la convocatòria 2016 és de 928.455,55 euros.

La distribució dels fons és la següent:

DISTRIBUCIÓ DELS
FONS

FONS FEADER
43%

DARP
57%
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Beneficiaris
 De naturalesa privada

Persones físiques o jurídiques:

- Microempreses i PIMEs,

- cooperatives,

- associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%

que realitzin inversions en:

a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els
productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’Annex I del Tractat de funcionament de la
UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000€)

b) Empreses no agroalimentàries.

 De naturalesa pública:

- Ajuntaments,

- consells comarcals,

- Entitats Municipals Descentralitzades,

- consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%)

que realitzin inversions 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.

* D’acord amb la definició establerta en la Recomanació de 2003/361/CE 6 de maig de 2003, tenen consideració de:

- Microempresa: Empresa que ocupa a menys de 10 persones i el seu volum de negocis anual o el balanç general anual no
supera els 2 milions d’euros.

- Petita empresa: Empresa que ocupa a menys de 50 persones i el seu volum de negocis anual o el balanç general anual no
supera els 10 milions d’euros.

- Mitjana empresa: Empresa que ocupa a menys de 250 persones i el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions
d’euros o el seu balanç general anual no supera els 43 milions d’euros.
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Requisits:

a) Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000 euros,
sense IVA, pels sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.

b) Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases.

c) Que els projectes siguin viables econòmica i tècnicament.

c) Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb
la Generalitat de Catalunya.

d) Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la
normativa vigent que els sigui aplicable.

e) En el cas de persones jurídiques, haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts,
l‘activitat per a la qual es demana l’ajut.

f) En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre, que l’empresa compleixi el principi
d’independència, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE de 6 de maig de 2003, sobre
definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, i no formin part d’un multigrup,
un grup d’empreses i/o empresa associada, d’acord amb el Pla general de comptabilitat de
petites i mitjanes empreses.

g) Que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es
volen realitzar les obres i que aquesta situació es mantingui durant el període de
compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.1 ordre. 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.

h) En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19
de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

i) En el cas d’establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.

k) Complir l’obligació respecte la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral, i amb
aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació
laboral entre homes i dones. En cas de beneficiaris amb més de 250 treballadors, s’haurà
d’elaborar i aplicar obligatòriament un pla d’igualtat, d’acord amb l’establert en l’article 36
de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919,
de 23.7.2015).



Consorci Leader Pirineu Occidental CONVOCATÒRIA LEADER 2016

6

Despeses no subvencionables i limitacions
No són subvencionables:

a) 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.

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

c) Projectes que no permetin el ple funcionament de l’activitat econòmica i no tinguin
identitat ni coherència global.

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

e) La compra de terrenys i d’immobles.

f) Els equips i béns mobles de segona mà.

g) Despeses de simple reposició.

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

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

j) 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 50%.

k) Les despeses de llicències, patents i permisos.

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

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

n) Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca.

o) 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.

p) Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el
lísing i el rènting.
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q) Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys
d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars.

r) 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.

s) Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups
empresarials, empreses col·laboradores de concessions oficials.

t) Les farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria.

u) Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables, a excepció d’aquelles
que suposin l’autoconsum.

v) Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat d’activitats quan estigui motivat per
l’aplicació d’una normativa de compliment obligatori.

w) Inversions o actuacions efectuades sobre béns d’ús privatiu de la persona sol•licitant. Les
inversions s’han d’efectuar sobre béns adreçats al públic en general, amb accés
independent d’altres dependències, amb caràcter permanent no itinerant i amb un horari
comercial definit i suficient.

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

y) Les despeses referents a l’adquisició de maquinària agrícola.

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

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

- Com a excepció a l’apartat 4.1.a) de l’ordre, els honoraris tècnics dels projectes d’execució
d’obra podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’acta de no-inici d’obres.

- Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis, han de ser
complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la
inversió aprovada executada.

- Els programes informàtics (programari), han de ser complementaris d’una altra inversió, i
seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

- El disseny i la programació de webs seran subvencionables amb un màxim de 15.000 euros
d’inversió per projecte. Aquestes webs han de ser adequades per a la venda en línia. Sols és
subvencionable una pàgina web per beneficiari i durant les 5 darreres convocatòries.
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Criteris de valoració i percentatge d’ajuts

Tipus i quantia dels ajuts

 Ajuts a projectes de naturalesa privada: màxim 40% de les despeses elegibles.

 Ajuts a projectes de naturalesa pública: màxim 80% de les despeses elegibles

 L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per
projecte i per anualitat.

Criteris d’atribució i prioritats

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord amb els criteris de selecció i
priorització definits pel GAL (pàgina 16) a partir de l’EDL 2014-2020. Junt amb la sol·licitud i
documentació es presentarà una enquesta per a la valoració dels criteris.

El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

IMPORTANT: Els sol·licitants d’ajuts Leader que durant les últimes tres convocatòries hagin
renunciat a un ajut Leader aprovat, o l’hagin certificat a zero o l’hagin certificat per menys de la
meitat del seu import aprovat, o se’ls hi hagi revocat l’ajut pagat, passaran, per ordre de
puntuació, a darrera de l’últim expedient amb la puntuació mínima establerta en els criteris de
selecció de cada GAL.
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Incompatibilitats

Concurrència amb altres ajuts

Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles:

- amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb fons
europeus: els Fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altre instrument financer de
la Unió Europea.

- amb qualsevol altre ajut obtingut dins d’altres operacions del PDR de Catalunya i en
general, dins d’altres línies d’ajut més específiques per al tipus d’activitat projectada.

- amb els ajuts regulats en el Reial Decret 548/2013 d’aplicació de les mesures del
“Programa de Apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español”, sempre que aquests hagin
presentat la sol•licitud d’ajut (al Leader) abans de l’1 de febrer de 2016.

Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques que
reuneixin les condicions bàsiques necessàries per optar als ajuts associats al Contracte Global
d’Explotació.

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles:

- amb d’altres que, per la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques
o ens públics o privats, nacionals o internacionals, no inclosos en els supòsits dels apartats
anteriors. No obstant això, els imports i percentatges de la totalitat dels ajuts concedits per
a la mateixa finalitat no podran superar els límits establerts pel Reglament (UE) núm.
1305/2013.

Límits ajuts compatibles

Màxim acumulació ajuts per a la mateixa finalitat:
- ajuts sol•licitats per persones de naturalesa privada: 40% del cost de la inversió

subvencionada
- ajuts sol•licitats per entitats públiques: 100% de la inversió subvencionada
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Mínimis

- 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, les empreses no
agroalimentàries i els ajuts destinats a entitats públiques se sotmeten al Reglament (UE)
núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l’aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínimis i, per tant, el
total d’ajuts de mínimis atorgar a una persona sol•licitant no podrà excedir de 200.000
euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

- En els cas dels ajuts destinats a les empreses que transformin i/o comercialitzin productes
agroalimentaris inclosos en l’Annex I del Tractat de funcionament de la UE, també hauran
de complir les limitacions de l’acumulació dels 200.000 euros durant l’exercici fiscal en curs
i els dos exercicis fiscals anteriors, establertes en el reglament de mínimis.

Publicitat ajuts

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits
a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat
http://seu.gencat.cat  i  al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels
mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Compromisos i obligacions de les persones beneficiàries
- Els beneficiaris d’aquests ajuts es comprometen a mantenir i gestionar directament

l’activitat subvencionada durant un període mínim de 5 anys comptats a partir de la data de
l’últim pagament.

- Acceptar les condicions i compromisos establerts en aquesta disposició, si s’escau, i les
verificacions de les dades corresponents al beneficiari de l’ajut.

- En el cas d’ajuts a inversions en què l’actuació subvencionada consisteixi en la construcció,
rehabilitació i millora de béns inventariables susceptibles de ser inscrits al Registre de la
propietat, si el beneficiari de l’ajut coincideix amb la persona propietària de l’immoble, ha
de fer constar a l’escriptura que el bé de què es tracti queda afectat a la subvenció per un
període de cinc anys, a comptar a partir de la data de l’últim pagament, així com l’import de
la subvenció. Si els béns no són inscriptibles, també queden afectats per la subvenció durant
el període esmentat.
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- 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 que s’indiqui en la resolució de
concessió de l’ajut.

Aval

Un cop notificada la resolució de concessió al beneficiari de l’ajut per part del DARP, els
beneficiaris de naturalesa privada que rebin un ajut superior a 50.000 euros, hauran de
presentar, en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
resolució, un aval del 15% de l’import de la subvenció total a rebre. Aquest aval l’hauran de
dipositar a la Caixa Delegada de Dipòsits del DARP (Serveis Territorials de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona o bé a Serveis Centrals del DARP).

Els beneficiaris de naturalesa privada hauran d’acreditar al GAL, abans del 30/11/2016, haver
iniciat les obres o actuacions objecte de l’ajut. En el cas d’un organisme públic haurà de
presentar al GAL la licitació de l’obra abans del 30/11/2016. En el cas de no presentar-los en el
termini i forma correctes, s’entendrà com el desistiment de l’ajut per part del beneficiari.

L’obligació principal, serà l’execució de les obres o inversions objecte de la resolució de
concessió, que haurà d’assolir, almenys, el compliment del 70% de la inversió aprovada. Per
sota d’aquest percentatge, o en el cas que el beneficiari hagi renunciat a l’ajut, es procedirà a
l’execució total de l’aval.
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Procés i funcionament

Breu resum del procés:

 Presentació de les sol·licituds

 Acta de no-inici d’obres1

 Període de requeriment de documentació i defectes de forma

 Comissió d’Elegibilitat

 Comissió Tècnica

 Junta Executiva

 Resolució ( 4 MESOS DESDE FI TERMINI SOL·LICITUDS)

*15 dies per presentar aval privats amb ajut superior 50.000€

*30/11/2016 termini per justificar l’inici d’obres/actuacions en cas de privats, la licitació de
l’obra en cas de públics

Modificacions i pròrrogues

- sol·licitar com a màxim dos mesos abans de la finalització del termini d’execució
establert en la resolució

*Modificacions abans de realitzar els canvis

*Pròrrogues màxim del 15 d’octubre de 2017

 Certificació (TERMINI DE 30 DE JUNY DE 2017)

1Un cop presentada la sol•licitud es programarà, juntament amb els caps de les oficines comarcals del
DARP, la visita de control de no-inici de les inversions. Durant aquesta visita, es verificarà que les
inversions a subvencionar no han estat iniciades i s’aixecarà la corresponent acta signada per totes les
parts.
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Documentació

La relació de documentació que es requereix en presentar la sol·licitud la podeu trobar
relacionada en els següents documents:

- En l’Annex 3 i 4 de l’Ordre ARP/8/2016, de 21 de gener, 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), i es
convoquen els corresponents a l'any 2016, en el DOGC núm. 7047.

- En els impresos de sol·licitud que podeu trobar a la nostra web o al següent enllaç:
http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/

- A les oficines del Consorci.

Els òrgans competents del DARP comprovaran d’ofici el compliment dels requisits per accedir
als ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible a
les bases de dades i els registres. A aquests efectes les persones beneficiàries han de facilitar
tota la informació complementària que els sigui requerida pel DARP.
Per tant, el GAL podrà demanar als sol·licitants la documentació addicional que consideri
necessària i oportuna, per tal de garantir la correcta viabilitat del projecte.

Procediment de participació per mitjans telemàtics

Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d’aquests ajuts es poden presentar per
mitjans telemàtics mitjançant la pàgina http://seu.gencat.cat.

La identificació de la persona sol·licitant es farà mitjançant la utilització sistemes de signatura
electrònica que determina la seu electrònica de la Generalitat.
En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, per realitzar la sol·licitud serà necessari el
certificat digital de persona jurídica o el certificat digital del representant de l’empresa.

Es pot fer tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els terminis establerts
en d’aquesta convocatòria. A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic
corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) en un dia inhàbil s’entén efectuada en el
primer dia hàbil següent.
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Altres consideracions
Aquest document és una síntesi del que estableixen les bases reguladores dels ajuts per a la
convocatòria 2016. Ha estat elaborat amb una finalitat informativa, i en cap cas el seu contingut
és vinculant.

El document de referència és l’Ordre ARP/8/2016, de 21 de gener publicada pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Aquelles persones interessades en rebre més informació o en presentar una sol·licitud d’ajut
recomanem s’adrecin a la documentació esmentada o a l’Oficina del Consorci. Per aquest motiu
a continuació us relacionem algunes adreces d’interès i les nostres dades de contacte.

Enllaços d’interès

Més informació dels ajuts:
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8395_Ajuts-Leader-per-al-foment-de-
la-diversificacio-economica-de-les-zones-rurals

Ajuts i subvencions del DARP:
http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/suport-tramits/ajuts-subvencions/

Web del DARP:
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/

Establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6268/1273566.pdf

Tràmits Registre de Turisme de Catalunya:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dEstabliments-de-Turisme-Rural-al-
Registre-de-Turisme-de-Catalunya?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c&temesNom=Turisme

La nostra web:
www.leaderpirineuoccidental.cat
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Dades de contacte

Adreça:

Consorci Leader Pirineu Occidental
C/ Pau Casals 14, baixos
25620 Tremp
Telèfon/fax: 973 65 25 29
E-mail: info@leaderpirineuoccidental.cat

Atenció al Pallars Sobirà:
Consell Comarcal Pallars Sobirà
C/ del mig, 9
1a planta
25560 Sort
Telèfon: 973 62 01 07

Atenció a l’Alta Ribagorça:
Oficina Comarcal del DARP
C/ Monestir de Lavaix 1
25520 Pont de Suert
Telèfon: 973 69 04 56

Atenció a la Val d’Aran:
Conselh Generau d’Aran
Passeg dera Libertat, 16
25530 Vielha
Telèfon: 973 64 18 01

Horari atenció al públic:

De dilluns a divendres
De 8:00h a 15:00h

Dimarts i dijous
De 8:00h a 15:00h

De dimarts, dimecres i divendres
De 8:00h a 15:00h

Dijous
De 8:00h a 15:00h

L’equip:

Gerent
Mariangels Rius Robres

Tècnics
Gerard Castellarnau Plaza
Alícia Bolado Balaguer

Administrativa
Marga Hernan Arregui

RAF
Montse Tresserres Bullich
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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 majors 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
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
Inexistència de l’activitat / projecte a la comarca, 15 punts

Eix de Canvi Climàtic (65 punts com a màxim):
Activitat que es desenvolupi de manera principal a través de l’ús de recursos
naturals i promocioni la sostenibilitat de l’entorn, 30 punts, o
Activitat que es desenvolupi de manera complementària a través de l’ús de
recursos naturals i promocioni la sostenibilitat de l’entorn, 20 punts

Aplica gestió de residus, 10 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, 5 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
Amb llicència d’obres liquidada, 5 punts
Amb finançament consolidat, 10 punts
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 (50 punts com a màxim):
Ús de recursos locals (en l’actuació objecte d’ajut), 20 punts
Afavoreix la producció agroalimentària, o no agroalimentària, de gran valor territorial i
qualitat artesanal, 30 punts

Eix de Gestió social i foment de la cooperació (65 punts com a màxim):
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Pertany a associació local i/o sectorial, 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

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’hosteleria
(allotjaments regulats pel Decret 159/2012) ), bars i restaurants.
3r. Actuacions realitzades en nuclis desfavorits i/o aïllats de menys de 1000 habitants.
4rt. Actuacions promogudes per dones
5è. Actuacions adreçades a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.
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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, 15 punts

Contractació d’aturats sense prestació, d’estudiants en pràctiques, persones amb
discapacitat, joves fins a 30 anys o majors 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
Promoció de 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, 5 punts
Aplica gestió de residus, 10 punts
Ús d’energies renovables, 10 punts
Aplica mesures d’estalvi energètic, 10 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 contempli la col·laboració amb altres xarxes i/o entitats públiques del
territori, 20 punts
Aplica formació als treballadors, 20 punts
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Aplica qüestionari de satisfacció als usuaris, 15 punts

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 175 punts se li atorgarà un 64% de subvenció.
De 176 a 375 punts se li atorgarà per cada punt addicional, 0’08%.
De 376 a 400 punts se li atorgarà un 80% de subvenció.

Criteris de desempat 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 1000 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 hi hagi revocat l’ajut pagat.

Es prioritzaran els expedients privats respecte als públics.


