FITXA DE VALORACIÓ DEL GAL 09

ORDRE ACC/177/2021, de 13 de setembre
EIXOS

ADEQUACIÓ AMB L'ESTRATÈGIA
DEL GAL I IMPACTE TERRITORIAL

DESCRIPCIÓ

Adequació amb l'estratègia del GAL
Coherència global del projecte
Impacte al territori

PUNTUACIÓ MÀXIMA

PUNTUACIÓ

10
10
10

30

Equilibri territorial: inversió en nuclis petits
de població

25

Dimensió de l'empresa

15

OCUPACIÓ

90

Ocupació

Foment de població jove

JOVES I DIVERSIFICACIÓ DE
L'ECONOMIA RURAL

Promoció de la diversificació d'activitats a la
zona

PROPORCIONALITAT

Fins a 300 hab
Entre 301 i 1000 hab
Més de 1000 hab
Microempresa

25
15
10
15

Petita o mitjana

5

Contractació indefinida de més d'un lloc de
treball a temps complet

50

Contractació indefinida d’un lloc de treball o
una nova alta d’un autònom a temps complet

40

Contractació temporal (mínim sis mesos) d’un
lloc de treball a temps complet
Manteniment llocs de treball existents a data
de sol∙licitud
Contractació a temps parcial (tant si el
contracte és indefinit com temporal) i la
contractació temporal de menys de sis mesos a
temps complet
Fins a 40 anys
Des de 41 anys
NO pertany al sector turístic regulat pel
DECRET 159/2012 i DECRET 75/2020, de 4
d'agost, de turisme de Catalunya + restaurants i
bars.

50

35

15
65

PUNTUACIÓ
DETALLADA

Pertany al sector turístic regulat pel DECRET
159/2012 i DECRET 75/2020, de 4 d'agost, de
turisme de Catalunya + restaurants i bars.

35
30

20
35
25
15

0

Contribució a la desestacionalització de la
seva activitat

15

Innovació tecnològica i empresarial

20

Inexistència del projecte a la comarca

15

INNOVACIÓ

35

Projecte que es desenvolupi a través de l'ús
de recursos naturals locals i promocioni la
sostenibilitat de l'entorn

CANVI CLIMÀTIC

Activitats en funcionament continu durant tot
l'any

15

Activitats en funcionament continu durant
mínim 10 mesos a l'any, o activitats
forçosament temporals degut a les seves
característiques de producció

10

Activitats en funcionament continu durant
menys de 10 mesos l'any

5

Innovació
Modernització
A la comarca
Al municipi
Al nucli de població

20
10
15
10
5

10

El projecte implica l'ús d'energies renovables

25

Realització d'autodiagnosis energètiques a
les empreses i entitats en funcionament, i el
compromís de realització per a les empreses
de nova creació

15

50

Projecte que requereix llicència d'obres:

VIABILITAT ECONÒMICA

Existència acreditada de finançament i grau
de maduresa del projecte a data de dos
mesos després del fi de termini de
presentació de sol∙licituds

35

35

Amb llicència sol∙licitada
Amb llicència concedida
Amb llicència liquidada
Amb finançament consolidat (60%)
Projecte que NO requereix llicència d'obres:
Finançament en tràmit
Finançament consolidat (60%)

o bé
5
10
10
10
o bé
20
35

PROMOCIÓ DE PRODUCCIONS
LOCALS I DE QUALITAT

Projecte que utilitzi proveïdors locals

15
35

GESTIÓ SOCIAL I FOMENT DE LA
COOPERACIÓ

MODALITAT DEL PROJECTE

Projecte que afavoreix la producció
agroalimentària, o no agroalimentària, de
valor territorial i/o de qualitat certificada

20

Pertany a associació local i/o sectorial (en
relació l'activitat)

10

Forma part i col∙labora activament en
projecte/s territorial/s directament vinculats
al desenvolupament local sostenible

10

Aplica formació (no obligatòria) com a
mínim al 25% dels seus treballadors durant
els darrers 2 anys
Nova creació
Ampliació
Millora

30

10
30
20
10

30

400

400

Més del 50% de la inversió es farà amb
proveïdors locals

15

Menys de 50% de la inversió es farà amb
proveïdors locals

0

