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Disposicions

ORDRE

AAM/283/2011, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts per a la diversiicació econòmica de les zones rurals del programa Leader 
de Catalunya, mesura 410, en el marc de l’eix 4 Leader, del Programa de desen-
volupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a 
l’any 2011.

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, 
d’ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolu-
pament Rural (FEADER), el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per 
al període de programació 2007-2013 (PDR), aprovat pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya en data 22 de maig de 2007 i per la Comissió Europea, mitjançant la 
Decisió C(2008) 702, de 15 de febrer, modificada per la Decisió C(2009) 10340, de 
14 de desembre, i per la Decisió C(2010) 8294 final, de 30 de novembre, preveu dins 
l’Eix 4, mesura 410, ajuts destinats a l’aplicació d’estratègies de desenvolupament 
local, gestionats amb metodologia Leader.

El mateix Reglament estableix, a l’article 61, la definició de l’aplicació de la me-
todologia Leader en els programes de desenvolupament rural. El PDR de Catalunya 
preveu l’aplicació de la metodologia Leader, a través de l’Eix 4, amb la participació 
dels grups d’acció local seleccionats per desenvolupar-la, a determinades mesures 
de desenvolupament de les zones rurals dels eixos 1 i 3, a l’execució de projectes de 
cooperació i al funcionament dels grups d’acció local del PDR 2007-2013.

El Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, estableix 
les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 
20 de setembre.

D’altra banda, el Reglament (UE) núm. 65/2011 de la Comissió, de 27 de gener, 
estableix les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del 
Consell, respecte a l’aplicació dels procediments de control i la condicionalitat en 
relació amb les mesures d’ajuts al desenvolupament rural.

El Reial decret 1852/2009, de 4 de desembre, defineix alguns criteris per subven-
cionar les despeses en el marc dels programes de desenvolupament rural cofinançats 
pel FEADER.

L’Ordre AAR/386/2008, de 31 de juliol, i l’Ordre AAR/500/2008, de 26 de no-
vembre, regulen les normes de presentació i els criteris de selecció de programes de 
desenvolupament rural i grups d’acció local per a l’aplicació a Catalunya de la me-
todologia Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural 2007-2013.

La Resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural de 17 de desem-
bre de 2008 va aprovar i seleccionar, amb caràcter provisional fins a la signatura 
del conveni corresponent, els tretze grups que participaran en la gestió d’aquestes 
actuacions.

El 20 de juliol de 2009 es van signar els convenis entre el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (abans Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural) i els 13 grups d’acció local seleccionats 
per a l’aplicació de la metodologia LEADER en el marc del PDR de Catalunya 
2007-2013, que regulen els procediments de gestió, la dotació financera i les obli-
gacions de les parts.

El 22 de juny de 2010 es va publicar al DOGC l’Ordre AAR/345/2010, de 3 de 
juny, per la qual es regula la comunicació prèvia a l’inici de les inversions acollides 
al règim dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del pro-
grama Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, per a 
l’any 2010.
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Els ajuts a què fa referència aquesta Ordre són els corresponents a les actuacions en 
aplicació d’estratègies de desenvolupament rural, més concretament la millora dels pro-
cessos de transformació i comercialització dels productes agraris i agrobotigues, creació i 
desenvolupament de microempreses, foment d’activitats turístiques i conservació i millora 
del patrimoni rural. Els ajuts corresponents al foment de la creació i desenvolupament 
de microempreses i al foment d’activitats turístiques tenen el caràcter d’ajuts de minimis, 
d’acord amb el que estableix el Programa de desenvolupament rural de Catalunya, i es 
regeixen pel Reglament (CE) 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, 
relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis.

L’article 71 del Reglament (CE) 1698/2005 assenyala, al seu apartat 1, que les des-
peses subvencionables cofinançades amb fons del FEADER no hauran de concloure 
abans de la data d’inici de la subvencionabilitat, és a dir, abans de la publicació de 
la convocatòria, la qual cosa no impedeix que pugui ser considerada com a despesa 
subvencionable la que es produeixi abans de l’inici de la subvencionabilitat que 
s’estableix amb la publicació de la convocatòria de l’ajut. En uns moments en què 
és especialment necessari que es duguin a terme inversions, es considera oportú 
acollir el màxim de projectes possibles al Leader mitjançant la comunicació de no 
inici d’inversions i evitar qualsevol perjudici entre convocatòries d’ajut als possibles 
beneficiaris en la presa de les seves decisions d’inversió.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les iniciatives de 
diversificació econòmica en àmbit territorial Leader mitjançant un ajut econòmic, 
d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta 
de la Direcció General de Desenvolupament Rural, en ús de les atribucions que 
m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
1.1 Aprovar les bases reguladores i el procediment de gestió dels ajuts inclosos 

a la mesura 410 de l’Eix 4 de metodologia Leader del Programa de desenvolupament 
rural de Catalunya 2007-2013 per a la diversificació econòmica de les zones rurals, 
que es publiquen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

La gestió d’aquests ajuts serà exercida amb la col·laboració dels grups d’acció 
local seleccionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural mitjançant la Resolució de 17 de desembre de 2008 i signataris del 
conveni de col·laboració amb l’esmentat Departament, el 20 de juliol de 2009. A 
l’annex 2 figuren les dades, àmbit territorial d’actuació i criteris de valoració i pri-
orització de projectes de cada grup d’acció local i als annexos 3 i 4 la documentació 
complementària específica que s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud i certificació de 
l’ajut, respectivament, per a cada mesura.

1.2 Aprovar el procediment de comunicació prèvia a l’inici de les inversions 
acollides al règim d’ajuts del PDR de Catalunya per al període de programació 
2007-2013, mesura 410 de l’Eix 4 Leader, que es publica en l’annex 5.

Article 2
2.1 Convocar els ajuts 2011 destinats a la diversificació econòmica en àmbit 

territorial Leader, mesura 410, d’acord amb les bases reguladores aprovades a 
l’article 1 precedent.

2.2 Les sol·licituds d’ajut s’efectuaran d’acord amb les especificitats establertes 
per a cada mesura a les bases reguladores.

2.3 El termini de presentació de sol·licituds dels ajuts destinats a la diversifi-
cació econòmica en àmbit territorial Leader, mesura 410, és d’un mes comptat a 
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partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC. A partir d’aquesta data només 
s’atendran sol·licituds de visita prèvia de comprovació de no inici de les inversions, 
que s’acollirien a la propera convocatòria d’ajuts.

2.4 Els ajuts destinats a la mesura 410, per un import total de 18.669.000,00 
euros tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvo-
lupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el Programa de des-
envolupament rural de Catalunya 2007-2013, i aniran a càrrec de la partida 
pressupostària AG02 D/770000100/6160 dels pressupostos del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, dotada amb 
un import màxim de 4.071.103,00 euros per a l’any 2012, 6.534.150,00 euros 
per a l’any 2013 i 2.463.047,00 per a l’any 2014, la qual cosa suposa el 70% del 
finançament d’aquests ajuts.

La resta del finançament, 5.600.700,00 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, 
que representa el 30% del finançament d’aquests ajuts.

2.5 El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural fixarà anualment la dotació pressupostària assignada als ajuts de la mesura 
410, d’acord amb els imports que figuren als convenis signats el 20 de juliol de 2009 
i la disponibilitat pressupostària del Departament. Per a aquesta convocatòria la 
dotació pressupostària és la següent:

Grup d’acció local Leader Dotació (euros)
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 1.769.000
Associació per al Desenvolupament Integral  
de la Zona Nord-oriental de Catalunya 1.521.500
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès  
GES-Bisaura 1.176.100
Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca  
de Barberà i Anoia 1.467.300
Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell-Cerdanya 1.169.400
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 1.350.000
Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori 1.475.200
Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord 1.189.300
Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars Ribagorça 1.460.200
Consorci Leader Priorat Baix Camp 1.442.100
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques 1.356.500
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 1.990.800
Consorci Leader Urgell-Pla d’Urgell 1.301.600
Total DAMM + FEADER 18.669.000

2.6 L’òrgan instructor dels expedients d’aquests ajuts és el Servei de Programació 
i Dinamització Rural de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

2.7 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona 
titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

A aquests efectes es nomena una Comissió d’elegibilitat que serà l’òrgan col·legiat 
encarregat d’estudiar l’elegibilitat de les sol·licituds d’ajut. Aquesta Comissió estarà 
formada, en representació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, per personal del Servei de Programació i Dinamització 
Rural, pels/per les caps de les oficines comarcals corresponents a l’àmbit territorial 
del grup d’acció local i per personal de la Secció d’Indústries i Comercialització de 
la direcció territorial corresponent, amb veu i amb vot; i, en representació del grup 
d’acció local, pel/per la seu/seva gerent amb veu però sense vot.

2.8 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona 
sol·licitant serà de sis mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de 
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presentació de les sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud 
es considera desestimada per silenci administratiu.

2.9 Contra la resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural, 
que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant 
el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (DAAM) en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notifi-
cació de la resolució, sens perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que 
es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en 
el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini 
per resoldre i notificar tal com estableix l’apartat anterior.

2.10 Els ajuts concedits es faran públics al web http://www.gencat.cat/daam/ajuts 
fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s’exposaran en el tauler d’anuncis de 
les dependències del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2.11 Per aquesta convocatòria, poden ser beneficiàries, perceptores finals dels 
ajuts que inclou la mesura 410, les persones acollides a l’Ordre AAR/345/2010, de 
3 de juny (DOGC núm. 5655, de 22.6.2010) que resultin seleccionades d’acord amb 
aquesta Ordre de convocatòria i en compleixin els requisits.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Segona
Es faculta la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural 

per actualitzar o modificar el contingut de l’annex 2, i per dictar les instruccions 
complementàries que calgui per promoure i facilitar l’aplicació del contingut 
d’aquesta disposició.

Barcelona, 24 d’octubre de 2011

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

ANNEX 1

Bases reguladores. Mesura 410

—1 Objecte dels ajuts
L’objecte dels ajuts és l’aplicació de la mesura 410 prevista en la programació 

aprovada a l’Eix 4 Leader del PDR de Catalunya 2007-2013 i que inclou actuacions 
adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals, que es gestionaran 
mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups d’acció local 
seleccionats (en endavant, GAL).

—2 Àmbit d’aplicació
2.1 Les àrees d’aplicació dels ajuts relatius a les mesures a gestionar amb la 

metodologia Leader correspondran únicament als territoris rurals que es determinen 
a les programacions presentades pels GAL i que es recullen a l’annex 2 d’aquesta 
Ordre.
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2.2 Cap municipi, o part d’aquest, englobat en la programació d’un dels grups 
seleccionats per a l’aplicació de la metodologia Leader no podrà ser inclòs, simultàni-
ament, en altres programes de desenvolupament rural gestionats per altres GAL.

—3 Finalitats dels ajuts
Els ajuts de la mesura 410 tenen com a finalitat el foment de la realització d’in-

versions que generin activitat econòmica per a l’aplicació dels programes de diver-
sificació econòmica de les zones rurals proposats pels GAL Leader i aprovats pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (en 
endavant, DAAM), que fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball, 
principalment de dones i joves, i en concret faran referència a:

Mesura 410 Aplicació d’estratègies de desenvolupament rural.
La mesura 410 engloba les mesures següents:
Mesura 12301. Millora dels processos de transformació i comercialització dels 

productes agraris inclosos a l’annex 1 del Tractat CE, excepte els de la pesca.
Creació, ampliació i/o millora de microempreses agroalimentàries.
Creació, ampliació i/o millora de petites o mitjanes empreses (en endavant, pime) 

agroalimentàries.
Creació, ampliació i/o millora d’agrobotigues.
Els productes a què fa referència aquesta mesura, tant els inicials com els resultants 

de la transformació, han d’estar inclosos en l’annex 1 del Tractat CE.
Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses.
Creació, ampliació i/o millora de microempreses, excepte les dedicades a activi-

tats agroalimentàries el producte de les quals estigui inclòs a l’annex 1 del Tractat 
CE i les de turisme i lleure, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en els 
territoris rurals.

Mesura 313. Foment d’activitats turístiques.
Creació, ampliació i/o millora d’establiments turístics de capacitat reduïda o 

d’empreses d’activitats d’oci.
Les inversions efectuades en el marc d’aquesta mesura hauran de complir el Decret 

183/2010, de 23 de novembre, que regula els establiments d’allotjament turístic, així 
com la resta de disposicions en vigor dels sectors de turisme i de lleure.

Les modalitats d’allotjament subvencionables són: Allotjaments rurals regulats 
pel Decret esmentat al paràgraf anterior i hotel, hostal, fonda, càmping, alberg de 
joventut, casa de colònies i granja escola o assimilables.

Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural.
Projectes d’inversió elegible superior a 300.000,00 euros, que generin activitat 

econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’ar-
quitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de 
dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb 
els projectes productius de l’àmbit territorial Leader.

—4 Persones beneficiàries
4.1 Poden ser beneficiàries, perceptores finals dels ajuts que inclou la mesura 

410, les que compleixin els requisits següents, sens perjudici del que estableix 
l’apartat 4.7 segons el tipus de mesura:

a) Que realitzin inversions elegibles d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, 
en l’àmbit territorial Leader.

b) Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats establertes en l’apartat 
3 d’aquestes bases, que siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament 
Rural a proposta dels GAL Leader seleccionats.

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 mantenir i gestionar directament l’activitat subvenciona-
da durant un període mínim de 5 anys des de la data de la resolució de concessió de 
l’ajut. En cas de la mesura 313 Foment d’activitats turístiques, pels allotjaments rurals 
regulats pel Decret 183/2010, de 23 de novembre, el compromís és de 8 anys.
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e) Que es comprometin a fer publicitat dels organismes finançadors mitjançant 
una placa que serà facilitada pel GAL. Aquesta placa l’hauran de mantenir, de 
manera visible, durant un període mínim de 5 anys des de la data de la resolució de 
concessió de l’ajut. En cas de la mesura 313 Foment d’activitats turístiques, per als 
allotjaments rurals regulats pel Decret 183/2010, de 23 de novembre, el compromís 
és de 8 anys.

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

g) En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre i d’entitats sense ànim 
de lucre participades per ens locals, haurà de figurar, en l’objecte social dels seus 
estatuts, l’objecte pel qual es demana l’ajut.

h) En el cas de cooperatives sense ànim de lucre que s’acullin als ajuts de 
la mesura 12301, haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, la 
reinserció laboral de persones discapacitades, així com l’objecte pel qual es 
demana l’ajut.

i) En el cas d’associacions i/o fundacions sense ànim de lucre que s’acullin als 
ajuts de la mesura 12301 haurà de figurar, als seus estatuts, l’activitat de transfor-
mació i comercialització de productes agraris.

j) En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre, que l’empresa compleixi 
el principi d’independència, d’acord amb la Recomanació (2003) 1422 de 6 de maig 
de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses i no formi 
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.

k) En el cas de societats civils particulars (SCP), caldrà que tinguin elevada a 
pública l’escriptura de constitució.

4.2 Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts d’aquestes bases 
les comunitats de béns.

4.3 Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts d’aquestes bases 
les entitats financeres.

4.4 Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts de la mesura 313, 
les persones físiques i les persones jurídiques que reuneixin les condicions neces-
sàries per acollir-se als ajuts de diversificació del PDR (mesura 311) mitjançant el 
Contracte Global d’Explotació.

4.5 Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts de la mesura 12301 
les cooperatives de consum i les persones físiques i jurídiques que reuneixin les 
condicions necessàries per acollir-se als plans de millora inclosos en el Contracte 
Global d’Explotació.

4.6 Queden excloses de ser persones beneficiàries aquelles que presentin un 
projecte que pugui ser elegible dins d’altres mesures del PDR de Catalunya o, en 
general, dins d’altres línies d’ajut més específiques per al tipus d’activitat projec-
tada.

4.7 A més dels requisits establerts en l’apartat 4.1, segons la mesura de que es 
tracti, les persones beneficiàries han de complir els següents requisits:

Mesura 410. Aplicació d’estratègies de desenvolupament local:
Mesura 12301. Millora dels processos de transformació i comercialització dels 

productes agraris inclosos a l’annex 1 del Tractat CE, excepte els de la pesca.
Per a la creació, millora i/o ampliació de microempreses o pimes agroalimen-

tàries:
Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre.
Cooperatives, associacions i/o fundacions sense ànim de lucre que tinguin per 

objecte la reinserció laboral de persones discapacitades i que contemplin, als seus 
estatuts, l’activitat de transformació i comercialització de productes agraris inclosos 
a l’annex 1 del Tractat Constitutiu de la CE.

Per a la creació, millora i/o ampliació d’agrobotigues:
Persones físiques o jurídiques que comercialitzin productes de l’annex 1 del 

Tractat Constitutiu de la CE.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5995 – 31.10.201155952

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Disposicions

En tots els casos, es tracta d’empreses agroalimentàries que tinguin la consideració 
de microempreses o pime agroalimentàries d’acord amb la definició establerta en la 
Recomanació (2003) 1422 de 6 de maig de 2003, que realitzin projectes productius 
d’inversió inferior a 250.000,00 euros.

Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses.
Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre que tinguin la consideració de 

microempreses, d’acord amb la definició establerta en la Recomanació (2003) 1422 
de 6 de maig de 2003, i no pertanyin als sectors del turisme o de l’oci.

Mesura 313. Foment d’activitats turístiques.
Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre que tinguin la consideració 

de microempreses o pime, d’acord amb la definició establerta en la Recomanació 
(2003) 1422 de 6 de maig de 2003, del sector del turisme o de l’oci.

Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural.
Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades.
Consells comarcals.
Entitats sense ànim de lucre participades per ens locals.
En aquesta mesura, cada GAL només podrà proposar al DAAM un beneficiari 

per convocatòria anual, excepte en els casos en què l’àmbit territorial del grup i 
l’impacte dels projectes com a elements de dinamització territorial justifiquin la 
proposta de més d’un projecte. Aquesta excepció requerirà l’autorització expressa 
del DAAM.

4.8 En els ajuts en què l’actuació subvencionada consisteixi en construcció, 
rehabilitació o millora de béns inventariables susceptibles de ser inscrits al Registre 
de la propietat, la persona beneficiària ha de fer constar al Registre que el bé de què 
es tracti queda afectat a la subvenció per un període de cinc o vuit anys, segons el cas, 
comptats a partir de la data de la resolució de concessió de l’ajut, així com l’import 
de la subvenció concedida. Si els béns no són inscriptibles, també queden afectats 
per la subvenció durant 5 anys, o 8 anys, en cas d’allotjaments rurals regulats pel 
Decret 183/2010, de 23 de novembre.

4.9 Poden ser beneficiàries, perceptores finals dels ajuts que es publiquin en 
futures convocatòries, les persones que sol·licitin visita prèvia de no inici d’inver-
sions d’acord amb el procediment publicat a l’annex 5.

—5 Tipus i quantia dels ajuts
5.1 L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasi-

onades per les persones beneficiàries finals de les mesures que figuren a l’apartat 
3 d’aquest annex 1, d’acord amb les condicions fixades en aquestes bases.

5.2 L’import de l’ajut no pot ser superior al 35% de la inversió elegible ni a 
200.000,00 euros per persona beneficiària en un període de 3 anys en el cas de 
les mesures 12301-Millora dels processos de transformació i comercialització 
dels productes agraris inclosos a l’annex 1 del Tractat CE, excepte els de la pes-
ca; 312-Creació i desenvolupament de microempreses i 313-Foment d’activitats 
turístiques.

L’import de l’ajut no pot ser superior al 80% de la inversió elegible ni a 250.000,00 
euros per persona beneficiària en un període de 3 anys en el cas de la mesura 323-
Conservació i millora del patrimoni rural.

5.3 Cada GAL escull el seu nivell d’aplicació de Responsabilitat Social Em-
presarial (en endavant, RSE).

En els casos en què els GAL apliquin el codi RSE a nivell 2 o 3, per a les mesures 
12301, 312 i 313 anteriors, el percentatge d’ajut obtingut per baremació es podrà 
incrementar fins a un màxim del 5%, i es pot arribar fins al 40% de la inversió 
subvencionable i un màxim de 200.000,00 euros d’ajut total per beneficiari en un 
període de 3 anys.

A aquests efectes, s’entendrà per codi RSE el codi de gestió sostenible en els 
vessants econòmic, mediambiental i social, i s’aplicarà amb les correspondències 
següents:
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Nivell 1: Sensibilització de l’àmbit territorial del GAL, dirigida principalment 
al sector empresarial.

Nivell 2: Sensibilització i opció d’aplicar el codi de gestió sostenible RSE per als 
beneficiaris d’ajuts Leader.

Nivell 3: Aplicació obligatòria del codi de gestió sostenible RSE per als benefi-
ciaris d’ajuts Leader.

5.4 La quantia màxima destinada als ajuts de la mesura 410 i l’aplicació pres-
supostària a la qual s’han d’imputar és la que determina l’article 2.4 de l’Ordre de 
convocatòria.

5.5 L’import total de les subvencions proposades per cada GAL no podrà ul-
trapassar la quantia màxima que estableix l’article 2.5 de l’Ordre.

5.6 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord amb els criteris 
d’atribució i prioritats que estableix l’apartat 6 d’aquestes bases reguladores.

5.7 Sens perjudici d’aquests imports màxims subvencionables, els ajuts cor-
responents a les mesures 312 Creació i desenvolupament de microempreses, i 313 
Foment d’activitats turístiques, se sotmeten al Reglament (CE) núm. 1998/2006, de 
la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del 
Tractat CE als ajuts de minimis, i, per tant, el total d’ajuts de minimis atorgat a una 
persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000,00 euros bruts durant l’exercici 
fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

—6 Criteris d’atribució i prioritats
6.1 Prèviament a l’obertura del període de presentació de les sol·licituds a què 

fa referència aquesta Ordre, cada GAL ha establert les línies estratègiques del seu 
programa, que han estat aprovades per la Direcció General de Desenvolupament 
Rural i a les quals s’hauran d’orientar les inversions i les actuacions a fomentar. 
Així mateix, cada GAL ha adoptat els criteris de prioritats i barems específics pels 
quals es regiran per a la selecció dels projectes i propostes d’actuació susceptibles 
de rebre els ajuts, que figuren a l’annex 2.

6.2 Per a la selecció de projectes, a part de considerar els criteris de valoració i 
barems específics que figurin als programes dels grups, caldrà donar prioritat a les 
inversions promogudes en el marc de les mesures 12301, 312 i 313 envers aquelles 
promogudes en el marc de la mesura 323. Tenen també prioritat les inversions i 
les actuacions promogudes per persones físiques empadronades o jurídiques que 
tinguin la seu social i fiscal en municipis de territori Leader o limítrof, les actuaci-
ons promogudes per dones i joves de menys de quaranta anys en el moment de la 
presentació de la sol·licitud, les inversions en millores adreçades a persones amb 
minusvalidesa o mobilitat reduïda i les inversions que contribueixin a reduir el 
consum net d’aigua, que suposin una major eficiència energètica i un escàs impacte 
ambiental i/o visual. En cas d’empat en la puntuació obtinguda pels projectes, el 
GAL prioritzarà aquell que comporti la creació de més llocs de treball, es realitzi 
en un municipi més petit i suposi la comercialització de producte local.

En la mesura 323, tindran prioritat les inversions que tinguin per objecte accions 
realitzades en zones desfavorides i en municipis de menys de 5.000 habitants.

6.3 El GAL haurà de valorar tots els projectes qualificats com a elegibles per la 
Comissió d’Elegibilitat i, en cas que l’import total de les subvencions sol·licitades 
superi la dotació pressupostària anual de cada GAL disponible per a aquests ajuts, 
aquest seleccionarà els projectes que millor s’adaptin a la seva estratègia de desen-
volupament. S’haurà de desestimar un projecte que, tot i ser elegible, hagi obtingut 
baixa puntuació i/o no hi hagi prou disponibilitat pressupostària.

—7 Concurrència amb altres ajuts
7.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre 

ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, sigui finançat per fons comunitaris (fons 
estructurals, fons de cohesió o qualsevol altre instrument financer comunitari), 
d’acord amb el que estableix l’article 70.7 del Reglament (CE) núm. 1698/2005, 
del Consell, de 20 de setembre (DOUE L 277, de 21.10.2005); són incompatibles 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5995 – 31.10.201155954

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Disposicions

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

7.2 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres que, per a la 
mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o 
privats, nacionals o internacionals, no inclosos al supòsit de l’apartat anterior, sempre 
que la quantia total d’ajuts no superi el 40% del cost de la inversió subvencionada, a 
excepció de la mesura 323, en què la quantia total d’ajuts no podrà superar el 100% 
de la inversió subvencionada.

7.3 El Reglament (CE) 1998/2006, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació 
dels articles 87 i 88 del Tractat de la CE als ajuts de minimis (DOUE núm. 379, de 
28.12.2006), serà d’aplicació a les mesures 312 i 313 i, per tant aquests ajuts no s’acu-
mularan a cap ajut estatal corresponent a les mateixes despeses subvencionables si 
aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat de l’ajut superior a l’establerta per a les 
circumstàncies concretes de cada cas en la normativa comunitària corresponent.

7.4 Els ajuts regulats en la mesura 313 en temes d’agroturisme són incompa-
tibles amb els de la línia del PDR 311, de diversificació. Les persones agricultores 
professionals d’acord amb la definició aplicable en Catalunya, de territori Leader, 
hauran de sol·licitar l’ajut per la mesura 311.

7.5 Els ajuts regulats en la mesura 12301, per a la millora dels processos de trans-
formació i comercialització dels productes agraris inclosos a l’annex 1 del Tractat 
CE excepte els de la pesca, són incompatibles amb els plans de millora inclosos en 
el Contracte Global d’Explotació. Les persones agricultores professionals d’acord 
amb la definició aplicable a Catalunya, de territori Leader, hauran de sol·licitar l’ajut 
per la via del Contracte Global d’Explotació.

—8 Despeses no subvencionables i limitacions
8.1 No són subvencionables les despeses referents a:
a) Projectes iniciats amb anterioritat a la data de l’acta de no inici d’inversions.
b) Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera inde-

pendent. El projecte subvencionat ha de permetre el ple funcionament de l’activitat 
econòmica i ha de tenir identitat i coherència global.

c) Inversions directament relacionades amb la producció i reproducció d’animals 
i de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.

d) Les empreses de serveis agraris.
e) L’IVA, i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, 

etc.
f) La compra de terrenys i d’immobles.
g) Els equips i béns mobles de segona mà o de simple reposició.
h) Les despeses corresponents a lloguers i a tràmits de constitució de les em-

preses (notari, registre, etc).
i) El manteniment de béns mobles i immobles, així com les seves reparacions.
j) La imputació de mà d’obra pròpia, o dels socis/sòcies en el cas de societats.
k) Les despeses de llicències, patents, permisos, publicitat de marques i empreses 

concretes, estudis, memòries (visades o no) o projectes d’activitat, de legalització 
d’activitat i de seguretat i salut.

l) L’organització i/o assistència a fires, congressos.
m) Qualsevol inversió relacionada amb activitats de formació, investigació, 

recerca i promoció de productes.
n) L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys i els materials 

fungibles.
o) Qualsevol inversió relacionada amb l’activitat financera, i el lísing i el rènting 

com a formes de finançament.
p) Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús tu-

rístic, terrenys d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars.
q) L’adquisició de vehicles.
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r) Les despeses corrents de les empreses.
s) Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i 

grups empresarials, empreses col·laboradores de concessions oficials.
t) Les inversions en farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i admi-

nistracions de loteria.
u) Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables, a excepció 

d’aquelles que suposin l’autoconsum per a la inversió sol·licitada i que representin 
com a màxim el 20% de la inversió realment executada.

v) Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis.
w) Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat d’activitats que no suposi 

una millora substancial o estigui motivat per l’aplicació d’una normativa d’obligat 
compliment.

x) 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.

8.2 Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, relatius a projectes d’execució 
d’obra, seran elegibles amb un màxim del 12% de la inversió realment executada, 
sempre que corresponguin a activitats aprovades.

8.3 Com a excepció al punt 8.1.a), els honoraris tècnics dels projectes d’exe-
cució d’obra podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’acta de no 
inici d’obres. Aquesta excepció s’aplicarà sens perjudici de la limitació establerta 
a l’apartat 8.2.

8.4 Els programes informàtics (programari), en tot cas seran complementaris 
d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió 
elegible realment executada, sempre que corresponguin a activitats aprovades.

—9 Sol·licituds i documentació
9.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès 

normalitzat que es podrà descarregar des del web http://www.gencat.cat/daam/ajuts 
o obtenir en qualsevol dependència del DAAM. Aquestes sol·licituds s’adreçaran a 
la Direcció General de Desenvolupament Rural i es presentaran a la seu del GAL 
Leader al qual, d’acord amb l’annex 2 d’aquesta Ordre, pertany el municipi on 
s’hagin d’executar les inversions o les actuacions, sense perjudici de fer ús de la 
resta de mitjans establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dins el termini 
establert en la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’ad-
metran a tràmit.

9.2 La data del registre d’entrada al GAL servirà als efectes de control d’entrada 
de sol·licituds en el termini establert a l’article 2.3 de l’Ordre. A aquests efectes, el 
registre d’entrada en el GAL ha de complir els requisits establerts a l’article 38 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, per als assentaments efectuats.

9.3 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació especificada per a 
cada mesura i tipus de sol·licitant que consta a l’annex 3 d’aquesta Ordre i, en cas de 
sol·licituds d’ajut sota les mesures 312 Creació i desenvolupament de microempre-
ses, i 313 Foment d’activitats turístiques, cal presentar les sol·licituds o, si s’escau, 
resolucions de concessió dels ajuts de minimis rebuts en l’exercici fiscal actual i 
en els dos exercicis fiscals anteriors, fent constar que l’ajut global de minimis que 
hagi rebut la persona sol·licitant no supera els límits establerts per la normativa re-
guladora d’aquests ajuts. Mitjançant la sol·licitud s’han de ratificar les declaracions 
responsables a que fa referència l’apartat 9.5.

9.4 En el cas de les mesures 12301 Millora dels processos de transformació i 
comercialització dels productes agraris inclosos a l’annex 1 del Tractat CE, excepte 
els de la pesca i 323 Conservació i millora del patrimoni rural, cal presentar les 
sol·licituds o resolucions de concessió d’altres ajuts sol·licitats i/o resolts, a efectes 
de càlcul d’acumulació d’ajuts o possibles incompatibilitats.
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9.5 L’imprès de sol·licitud d’ajut inclou les declaracions responsables sobre els 
aspectes que es relacionen a continuació, que la persona sol·licitant ratifica mitjan-
çant la signatura de la sol·licitud:

a) Que el compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol-
licitud pertany a la persona beneficiària de l’ajut.

b) Que no està sotmesa a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona 
beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) Que no ha sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, llevat del supòsit 
previst en l’apartat 7 d’aquestes bases, referit a la concurrència amb altres ajuts. 
En cas d’haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables 
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o 
internacionals, cal especificar-ne la quantia, la data de concessió i l’ens concedent 
(imprès i-4883).

d) Que l’empresa és una microempresa, petita o mitjana empresa segons el re-
queriment de cada mesura. La declaració ha d’incloure el número de treballadors, 
volum de negoci o balanç general anual i indicar si compleix els requisits d’acord 
amb la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre 
definició de microempreses, petites i mitjanes empreses. Implica que s’és conei-
xedor que la documentació acreditativa es verificarà documentalment a la fase de 
justificació de la inversió.

e) Que compleix amb la quota de reserva per a la integració social del personal 
discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

f) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, 
declaració conforme l’empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents 
socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i 
d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.

g) Que és titular del lloc on es realitza la inversió (propietari/ària, arrendatari/ària 
o cessionari/ària).

h) Que compleix les normes mínimes de medi ambient, higiene i benestar dels 
animals, segons s’escaigui, de conformitat amb la normativa comunitària, estatal 
i autonòmica.

i) En tots els casos de creació d’activitat, que s’ha sol·licitat la llicència d’activitats 
a l’ajuntament, i que s’és coneixedor que aquest document es verificarà documen-
talment a la fase de justificació de la inversió.

j) En cas d’allotjaments rurals de la mesura 313, que es compleixen els requisits 
de residència en l’adreça on es farà la inversió, el municipi, comarca o municipis 
limítrofs, amb l’antiguitat mínima exigida segons el tipus d’allotjament, d’acord amb 
el Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic.

k) En el cas d’inversions adreçades a l’ampliació/millora d’establiments depen-
dents de la Direcció General de Joventut, que es troben inscrites al registre d’aquest 
organisme, indicant nom d’inscripció, número de registre, modalitat i data de la 
resolució d’inscripció.

l) En el cas d’establiments en funcionament que ho requereixen, com ara hípiques 
i centres canins, que es troben inscrits al Registre de nuclis zoològics de Catalunya. 
Pels establiments d’èquids, que es troben inscrits al Registre d’explotacions ramade-
res del DAAM, en tot cas indicant nom d’inscripció, número de registre, modalitat 
i data de la resolució d’inscripció.

m) En el cas d’ampliacions o millores d’establiments turístics en funcionament, 
que l’establiment es troba inscrit i s’ha efectuat la pertinent actualització al Regis-
tre de Turisme de Catalunya (RTC), del Departament d’Empresa i Ocupació i que 
s’és coneixedor que aquest document es verificarà documentalment a la fase de 
justificació de la inversió.

n) En cas que la inversió suposi la creació d’un allotjament rural, que disposa del 
preceptiu informe de la Direcció General de Turisme conforme la inversió s’ade-
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qua a la normativa aplicable segons el tipus d’establiment, d’acord amb el Decret 
183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic.

o) En el cas d’ampliació i/o millora d’empreses dedicades a la pràctica d’activi-
tats esportives d’esbarjo i turístiques d’aventura (regulades pel Decret 56/2003, de 
4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural), 
que es disposa del Certificat actualitzat d’inscripció en el Cens del Consell Català 
de l’Esport, indicant nom d’inscripció, número de registre i data de la resolució 
d’inscripció.

p) En cas de creació d’empreses de transformació i comercialització de productes 
agraris, que es troba inscrita al Registre Sanitari (RS) del Departament de Salut, i 
al Registre d’establiments industrials de Catalunya (REIC) del Departament d’Em-
presa i Ocupació, o al Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya 
(RIAAC), en tot cas indicant nom d’inscripció, número de registre, modalitat i data 
de la resolució d’inscripció, i que s’és coneixedor que aquest document es verificarà 
documentalment a la fase de justificació de la inversió.

q) Que les còpies aportades durant qualsevol fase del procediment reprodueixen 
de manera fefaent els documents originals corresponents.

9.6 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada 
comportarà l’autorització al DAAM per obtenir els certificats o verificar les dades 
necessàries per a la tramitació de l’ajut a emetre per altres administracions o entitats 
públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada, 
mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats 
corresponents.

—10 Tramitació
10.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concur-

rència competitiva.
10.2 Els GAL Leader, un cop efectuat l’assessorament, acompanyament i 

adaptació a la seva estratègia de desenvolupament i a les mesures que vol fomentar, 
si escau, dels projectes presentats amb les sol·licituds, juntament amb un tècnic 
de l’oficina comarcal corresponent, comprovaran i certificaran el no inici de les 
obres, o la no execució i pagament total de les inversions, si s’escau, i en deixaran 
constància a l’acta de control. Finalment donaran trasllat a l’oficina comarcal del 
DAAM a la totalitat de sol·licituds i projectes rebuts.

10.3 Amb la finalitat de comprovar el compliment dels criteris d’elegibilitat 
es constituiran comissions d’elegibilitat, que es reuniran com a mínim una vegada 
per a cada GAL, per tal de determinar l’elegibilitat dels projectes presentats d’acord 
amb la normativa vigent i la coherència amb els objectius del programa del GAL. 
Cada comissió tindrà la composició que estableix l’article 2.7 d’aquesta Ordre. En 
cada reunió de la comissió s’aixecarà una acta amb els expedients amb elegibilitat 
favorable i desfavorable.

10.4 El/la cap de l’oficina comarcal podrà sol·licitar tots els documents i els 
informes que consideri necessaris per a l’elaboració de l’informe d’elegibilitat.

10.5 El/la cap de l’oficina comarcal emetrà informe d’elegibilitat d’acord amb 
el resultat de la valoració del projecte efectuada per la Comissió d’Elegibilitat i 
l’enviarà al GAL per tal que aquest en faci la valoració en funció dels barems i 
criteris de prioritat publicats a l’annex 2.

10.6 Els GAL comptaran en la seva estructura amb una Comissió Tècnica i 
amb una Junta Executiva.

La Comissió Tècnica del GAL, integrada per personal tècnic, té la funció principal 
d’estudiar els projectes amb informe d’elegibilitat favorable i elaborar-ne les fitxes de 
valoració i priorització d’acord amb la seva estratègia, d’acord amb aquestes bases 
i d’acord amb els barems específics del GAL, per tal d’elevar a la Junta Executiva 
les corresponents propostes d’ajut.

El GAL, d’acord amb els criteris de valoració i priorització relacionats en l’annex 
2, atorgarà un percentatge d’ajut sobre la inversió a cada projecte. Abans d’aprovar 
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el percentatge, haurà de comprovar que, un cop aplicat sobre la inversió, no suposa 
l’atorgament d’un ajut superior al màxim permès. En aquest cas, caldrà recalcular el 
percentatge, que serà el resultat de la divisió entre l’ajut màxim permès i la inversió 
elegible. El nou percentatge serà definitiu, i no es podrà modificar en cas de certi-
ficacions a la baixa. Quan a la certificació es comprovi que no es compleix algun 
dels requisits valorats en el moment de concessió, el percentatge d’ajut s’haurà de 
reduir en conseqüència.

La Junta Executiva del GAL, integrada de manera paritària per representants dels 
agents privats i públics, té la funció principal d’estudiar les propostes de la Comissió 
Tècnica, valorar els expedients objecte d’estudi i proposar-ne l’aprovació i la certi-
ficació o la desestimació al DAAM. La proposta tindrà caràcter vinculant sempre 
i quan quedi garantit el compliment dels requisits que l’han de fonamentar.

En les comissions tècniques i juntes executives dels GAL participarà d’ofici un 
representant del DAAM, amb veu però sense vot.

10.7 L’oficina comarcal del DAAM revisarà la documentació, procedirà a pro-
posar, si s’escau, l’aprovació dels projectes i els tramitarà al Servei de Programació 
i Dinamització Rural, com a òrgan instructor dels expedients d’ajut.

—11 Resolució
11.1 L’òrgan instructor, d’acord amb les dotacions establertes a l’article 2.5, elevarà 

les propostes de resolució corresponents a l’organisme competent per resoldre.
11.2 La resolució dels ajuts correspon a la persona titular de la Direcció General 

de Desenvolupament Rural del DAAM.
11.3 En la resolució de concessió, que serà notificada per escrit a la persona 

beneficiària final, es farà constar el pressupost aprovat per a la inversió, la despesa 
o l’actuació, l’import màxim de l’ajut, desglossat per organismes finançadors, la 
seva finalitat, el percentatge d’ajut concedit, les condicions que haurà de complir la 
persona beneficiària, el termini d’execució i justificació de les inversions subvenci-
onades, així com les condicions a les quals resta sotmesa la concessió de l’ajut. Una 
còpia de la resolució serà també enviada al GAL, a l’oficina comarcal corresponent 
i, en el cas de la mesura 12301, a la Secció d’Indústries i Comercialització. Així 
mateix s’hi ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l’ajut 
comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de 
les seves obligacions amb l’Administració Tributària i de Seguretat Social i amb 
la Generalitat de Catalunya.

En cas d’expedients que es regeixen per la normativa de minimis s’ha de fer cons-
tar aquesta naturalesa en la resolució, així com la menció expressa al Reglament 
que regeix aquest règim d’ajuts, fent-hi constar el títol i la referència de publicació 
al DOUE.

11.4 La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les con-
dicions que van determinar l’atorgament, amb la sol·licitud d’autorització prèvia al 
DAAM, abans de realitzar els canvis i com a màxim tres mesos abans de la data 
de certificació de l’ajut.

11.5 Cal proposar a l’òrgan concedent qualsevol canvi que, dins la mateixa 
finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser 
expressament autoritzat per l’òrgan concedent.

—12 Justificació de les inversions i pagament
12.1 Les persones beneficiàries han de disposar de tota la documentació 

acreditativa del compliment dels requisits i realitzar i justificar el pagament de 
les inversions i les inversions i/o les despeses objecte d’ajut dins del període que 
determini la resolució, i el beneficiari/ària haurà de comunicar al GAL l’acabament 
de les obres, amb informació detallada de les actuacions realitzades. Aquesta co-
municació l’ha de realitzar la persona beneficiària per escrit dins del mes següent 
a la finalització de les actuacions.

12.2 Per justificar les activitats realitzades, s’han de presentar, mitjançant 
documents originals, les factures corresponents amb un comprovant de pagament 
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i la documentació requerida per a cada mesura i tipus de beneficiari d’acord amb 
l’annex 4. Les factures i justificants hauran de ser de data anterior a la finalització 
del termini de certificació. Els justificants han d’indicar amb tota claredat a quins 
conceptes del pressupost previst, presentat en la sol·licitud, es refereixen. No s’ad-
metran pagaments en metàl·lic.

12.3 El personal tècnic del GAL i de l’oficina comarcal corresponent verificarà 
i comprovarà, sobre el terreny, amb l’aixecament d’una acta de final d’obres, les 
inversions i/o actuacions realitzades garantint, en tot cas, l’aplicació dels dispositius 
adients per al control i la supervisió de l’aplicació correcta dels ajuts concedits, 
així com l’existència de les llicències i els permisos relatius a l’actuació subven-
cionada.

12.4 La Comissió Tècnica del GAL, un cop verificades les inversions i les 
despeses, emetrà una proposta de certificació que servirà de base per a la proposta 
del pagament que ha de formular el president del grup a la persona titular de la 
Direcció General de Desenvolupament Rural.

12.5 Les inversions s’hauran de justificar en la seva totalitat, i s’haurà de 
realitzar una única certificació per projecte o expedient. No es podran proposar 
certificacions ni pagaments parcials.

12.6 No obstant el que estableix el subapartat anterior, si la persona beneficiària 
no justifica la totalitat de les inversions o les despeses aprovades a la resolució de 
concessió, i sempre que s’hagin assolit les finalitats de l’ajut, l’acta de certificació 
deixarà constància d’aquests fets. En el document de certificació, s’aplicarà el per-
centatge de subvenció concedit a la resolució sobre la despesa realment justificada, 
sens perjudici de les penalitzacions aplicables en virtut de l’apartat 15 d’aquestes 
bases reguladores.

12.7 Les propostes de pagament i les certificacions corresponents seran trame-
ses pel GAL a l’oficina comarcal del DAAM, per a la revisió i posterior remissió 
al Servei de Programació i Dinamització Rural de la Direcció General de Desen-
volupament Rural.

12.8 Per tal de donar compliment a la normativa del FEADER sobre els con-
trols en la tramitació d’ajuts amb participació d’aquests fons, la Direcció General 
de Desenvolupament Rural, prèviament a l’autorització de pagaments, procedirà, 
amb criteris aleatoris i de risc, a seleccionar una mostra mínima del 5% de les pro-
postes de pagament, i amb un mínim d’un expedient per GAL, per tal d’assegurar 
el percentatge de controls de camp requerit a l’esmentada normativa.

12.9 El Servei de Programació i Dinamització Rural trametrà al Servei d’Ajuts 
i organisme pagador del DAAM les propostes de pagament tramitades cada mes 
pel GAL i les certificacions corresponents per tal que es procedeixi al pagament 
de la subvenció al beneficiari final de l’ajut.

12.10 Tota la documentació de l’expedient, així com les factures i els justi-
ficants acreditatius del pagament, ha d’anar exclusivament a nom de la persona 
beneficiària de l’ajut.

12.11 No s’acceptaran factures ni justificants acreditatius del pagament amb 
data posterior a la data límit per realitzar les inversions que determini la resolució 
de concessió de l’ajut.

12.12 Es podrà realitzar el pagament d’una subvenció quan, tot i complint 
amb la resta de condicions per fer el pagament, al sol·licitant li manqui la llicència 
ambiental, en tràmit davant l’Administració competent, però encara sense respos-
ta per part d’aquesta, i sempre que compleixi els requisits perquè l’administració 
esmentada l’hi resolgui favorablement. Aquest pagament es podrà realitzar si el sol-
licitant presenta un aval per l’import de la subvenció total a rebre, que no s’aixecarà 
fins a la presentació de la documentació que mancava, amb data límit de dos anys 
posteriors a la formalització de l’aval.

L’aval haurà de reunir els requisits que estableix el Decret 221/1999, de 27 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat 
de Catalunya, i s’haurà de presentar als serveis territorials o als serveis centrals 
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del DAAM d’acord amb el que estableix l’Ordre ECF/105/2004, de 17 de març, per 
la qual s’autoritza el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (actualment 
DAAM) perquè pugui actuar com a sucursal de la Caixa General de Dipòsits.

12.13 Les persones beneficiàries, per rebre l’import de les subvencions, han 
d’estar al corrent de les obligacions amb l’Administració Tributària i de Seguretat 
Social en el moment que el DAAM realitzi les comprovacions corresponents amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributaria i la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya.

No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l’autorització al DAAM 
a què es refereix l’apartat 9.6

12.14 En el moment de certificació, la persona beneficiària ha de presentar la 
documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió: nota 
simple del registre de la propietat que acrediti la titularitat, o bé còpia del contracte de 
lloguer, liquidat amb durada mínima que garanteixi el compliment de compromisos 
a partir del moment de concessió de l’ajut, o bé còpia del contracte de cessió d’ús, 
liquidat amb una durada mínima que garanteixi el manteniment de compromisos 
a partir del moment de concessió de l’ajut.

12.15 Els òrgans competents del DAAM 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 DAAM.

12.16 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació 
que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura 
de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb el que estableix el Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

—13 Assignació del volum màxim d’ajuts
13.1 Els GAL podran seleccionar, proposar i tramitar projectes fins a l’import 

màxim de despesa pública anual assignada a cada grup d’acció local a l’article 2.5 
d’aquesta Ordre.

13.2 Aquests imports estaran sotmesos al seguiment permanent en la seva 
execució per part de l’òrgan instructor i podran ser objecte de revisió, tant pel que 
fa a l’evolució i la gestió de cada GAL, com a la marxa general de l’eix 4 d’aplicació 
de la metodologia Leader, en el marc del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya 2007-2013.

—14 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats 
percebudes indegudament

14.1 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten 
l’obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

14.2 També procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exi-
gència d’interès de demora corresponent des del moment del pagament de l’ajut 
fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos que 
estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i l’article 99 del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya. Igualment procedirà el reintegrament en 
el supòsit establert a l’article 30.2 del Reglament (UE) 65/2011 de la Comissió, de 
27 de gener de 2011 (DOUE L 25, de 28.1.2011) i, per a les mesures esmentades al 
punt 5.7 d’aquestes bases reguladores, en cas que se superin els límits establerts al 
Reglament (CE) 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre.

14.3 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix per 
l’establert en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti apli-
cable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desenvolupament. El 
procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals 
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sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment 
administratiu comú, sens perjudici de les especialitats que estableixi la normativa 
aplicable en matèria de subvencions.

Concretament, s’hauran de retornar les subvencions percebudes indegudament 
i els interessos de demora des del pagament de l’ajut, en cas que es comprovi amb 
caràcter general l’incompliment de les condicions de concessió dels ajuts i en els 
casos següents:

Obtenció de les subvencions sense tenir les condicions requerides.
Incompliment de l’obligació de justificar les despeses i les actuacions.
Incompliment de les finalitats per les quals es van concedir els ajuts, durant un 

període de 5 anys i 8 anys en cas d’allotjaments rurals regulats pel Decret 183/2010, 
de 23 de novembre, des de la data de la resolució de concessió de l’ajut.

—15 Incompliments parcials
15.1 La compensació entre capítols de despesa (honoraris tècnics, obra civil 

i equipament) es podrà fer sense modificar l’ajut total i sempre que cap d’ells s’in-
crementi més del 20% de la previsió inicial. Per incrementar un capítol per sobre 
d’aquest límit, caldrà autorització prèvia del DAAM, d’acord amb el punt 11.5.

15.2 D’acord amb l’article 30 del Reglament (UE) 65/2011 de la Comissió, de 
27 de gener, en els supòsits en què la diferència entre l’import de la justificació 
de la inversió presentada per la persona beneficiària i l’import de la justificació 
de la inversió després dels controls d’admissibilitat superi el 3%, s’aplicarà una 
reducció a l’ajut igual a la diferència entre els ajuts corresponents als dos imports 
de justificació de la inversió esmentats. No obstant això, no s’aplicarà cap reducció 
si la persona beneficiària pot demostrar que no és responsable de la inclusió de 
l’import no subvencionable. Aquestes reduccions també s’aplicaran a les despeses 
no subvencionables identificades durant els controls realitzats sobre el terreny i a 
posteriori.

—16 Inspecció, control i avaluació
16.1 Les persones beneficiàries finals dels ajuts, així com els GAL, resten 

subjectes a les disposicions comunitàries de control del Reglament (UE) núm. 
65/2011 de la Comissió, de 27 de gener de 2011, així com als possibles controls i 
inspeccions del DAAM i la resta d’administracions participants en el finançament 
de les actuacions.

16.2 El DAAM podrà, en qualsevol moment, procedir a les revisions i els con-
trols sobre la gestió i l’aplicació d’aquests ajuts que facin els grups d’acció local, 
així com a sol·licitar la informació que consideri adient per a la tramitació d’aquests 
ajuts, i per facilitar la informació requerida pels òrgans de control de les diferents 
administracions.

16.3 El DAAM podrà inspeccionar les instal·lacions dels projectes objecte 
d’ajut per tal de comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits 
i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores.

16.4 L’avaluació del programa i de l’aplicació dels ajuts es farà durant la totalitat 
del període de programació, i es farà d’acord amb el seguiment d’indicadors, amb 
la finalitat d’avaluar-ne les realitzacions, el resultat i els impactes de les estratègies 
dels programes gestionats pels GAL, i es realitzarà d’acord amb les directives 
establertes per la Comissió Europea.

16.5 Aquestes avaluacions serviran de base per integrar els resultats assolits a 
l’avaluació general del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013 
del qual deriven les mesures aplicades pels GAL Leader.

16.6 Anualment i dins dels cinc anys, o vuit anys des de la data de la resolució 
de concessió de l’ajut en el cas d’allotjaments rurals regulats pel Decret 183/2010, de 
23 de novembre, es procedirà a efectuar el control del compliment de manteniment 
de compromisos per part del beneficiari.

Quant al manteniment de compromisos, s’estableixen tres graus d’incompliment, 
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segons la gravetat. En el cas més greu es revocarà, totalment o parcial, l’ajut concedit. 
En els casos menys greus s’instrumentaran altres tipus de sancions, com penalitza-
cions econòmiques o l’impediment de presentar-se a futures convocatòries d’ajut. 
S’establiran les mesures oportunes de conformitat amb la legislació específica al 
respecte, amb l’expedient administratiu previ en què es concedirà dret d’audiència 
a l’interessat.

—17 Infraccions i sancions
D’acord amb l’article 30.2 del Reglament (UE) 65/2011 de la Comissió, de 27 de 

gener, quan es descobreixi que la persona beneficiària ha efectuat deliberadament 
una declaració falsa, l’operació de què es tracti restarà exclosa de l’ajut Feader i es 
recuperaran tots els imports que s’hagin abonat per l’esmentada operació. A més, la 
persona beneficiària restarà exclosa de l’ajut per la mesura en qüestió durant l’any 
civil de que es tracti i durant l’any següent.

Sens perjudici de l’anterior, el règim sancionador aplicable a aquesta línia d’ajuts 
és el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya; el Reial decret legislatiu 1091/1988, de 
23 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general pressupostària; 
el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, que regula les infraccions i les sancions 
en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, a part de les especialitats que es puguin derivar 
de la normativa sectorial aplicable.

ANNEX 2

Dades, àmbit territorial d’actuació i criteris de valoració i priorització de projectes 
de cada grup d’acció local

Pel que fa als criteris de valoració, el sol·licitant es pot adreçar a la seu del GAL 
corresponent d’acord amb el municipi d’inversió per tal de sol·licitar els possibles 
subcriteris de puntuació i/o informació addicional.

1. Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

NIF: G64940091.
Seus: Berga (Barcelona), al c. Lluís Companys, 10, baixos. Codi postal: 08600.

Santa Creu de Jutglar (Barcelona), al c. Vell, 3. Codi postal: 08515.
Moià (Barcelona), al c. Joies, 11-13. Codi postal: 08180.
Mura (Barcelona), a les antigues escoles de Mura, s/n. Codi postal: 08279.

Àmbit territorial: inclou quatre comarques:
Comarca del Berguedà: tots els municipis de la comarca.
Comarca d’Osona: Alpens, Collsuspina, 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 Eulàlia de Riuprimer i Sobremunt.
Comarca del Bages: Calders, Gaià, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Mura, 
Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d’Oló i Talamanca.
Comarca del Vallès Oriental: Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze de 
Safaja.
Nivell de RSE: 2.

Valoració i priorització dels projectes: es valoraran els següents aspectes, dife-
renciant entre projectes de naturalesa productiva i no productiva.

Projectes de naturalesa productiva (mesures 12301, 312 i 313) (màxim 400 
punts):
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Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 200 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: (màxim 40 punts).
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn: (màxim 10 punts).
3. Creació d’ocupació directa (màxim 40 punts).
4. Valor afegit del projecte (màxim 20 punts).
5. Utilització de recursos endògens al llarg de tots els processos (màxim 20 

punts).
6. Afavoriment de les condicions necessàries per l’ús de les noves TIC (màxim 

10 punts).
7. Tipus d’emprenedor (màxim 30 punts).
8. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial (màxim 10 punts).
9. Adequació dels objectius al programa i sintonia amb l’estratègia del territori 

(màxim 20 punts).

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 200 punts).
1. Estratègia econòmica: 80 punts.
2. Estratègia ambiental: 60 punts.
3. Estratègia social: 60 punts.

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 149 punts, es rebutjarà el projecte.
De 150 a 200 punts, se li atorgarà un 25% de subvenció.
De 201 a 250 punts, se li atorgarà un 27,5% de subvenció.
De 251 a 300 punts, se li atorgarà un 30% de subvenció.
De 301 a 350 punts, se li atorgarà un 32,5% de subvenció.
De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 35% de subvenció.

En cas d’empat en la puntuació obtinguda pels projectes, es donarà prioritat als 
qui s’havien presentat en la convocatòria passada, que van ser elegibles i que van 
tenir puntuació, però van quedar exclosos per manca de pressupost.

Un cop valorat aquest fet, i si persisteix l’empat, es puntuarà amb un punt cadascun 
dels criteris de desempat, enumerats al punt 6.2 de les bases reguladores (annex 1 
de l’Ordre) i el criteri de no haver tingut cap altre ajut.

Aplicació de la RSE (Responsabilitat Social Empresarial): el grup d’acció local 
seleccionarà un total de sis projectes que hagin manifestat la voluntat d’aplicar 
polítiques de RSE, agafant-ne els dos millor puntuats en cadascuna de les mesures 
12301, 312 i 313. Si una d’aquestes mesures no te suficients projectes, es podrà 
augmentar el número de projectes escollits a les altres. Aquests projectes podran 
obtenir un percentatge addicional d’ajut de fins al 5%, en funció dels objectius 
aconseguits d’acord amb el Pla de millora definit amb el GAL.

Projectes de naturalesa no productiva (mesura 323) (màxim 500 punts).

En aquesta convocatòria 2011 es donarà prioritat als projectes presentats del ter-
ritori de les Valls de Montcau (Mura i Talamanca) i les poblacions de Santa Eulàlia 
de Riuprimer, Muntanyola i Gaià. Per tant, si hi ha projectes elegibles d’aquests 
municipis, la resta quedaran exclosos.

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 300 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona (màxim 95 punts).
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn (màxim 60 punts).
3. Creació d’ocupació directa (màxim 30 punts).
4. Valor afegit del projecte (màxim 45 punts).
5. Utilització de recursos endògens al llarg de tots els processos (màxim 20 

punts).
6. Afavoriment de les condicions necessàries per l’ús de les noves TIC (màxim 

5 punts).
7. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial (màxim 15 punts).
8. Adequació als objectius del programa (màxim 30 punts).
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Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 200 punts).
1. Estratègia econòmica: 66 punts.
2. Estratègia ambiental: 66 punts.
3. Estratègia social: 68 punts.

Total màxima puntuació: 500 punts.
De 0 a 250 punts, es rebutjarà el projecte.
De 251 a 300 punts, se li atorgarà un 50% de subvenció.
De 301 a 350 punts, se li atorgarà un 60% de subvenció.
De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 70% de subvenció.
De 401 a 500 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.

2. Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-oriental 
de Catalunya

NIF: G55009914.
Seus: Olot (Girona), a l’av. Onze de Setembre, 22, 2n. Codi postal: 17800.
Figueres (Girona), al c. Nou, 48. Codi Postal: 17600.
Àmbit territorial: inclou quatre comarques:
Comarca de la Garrotxa: tots els municipis de la comarca.
Comarca d’Osona: Rupit i Pruit, Santa Maria de Corcó, Tavertet i Vilanova de 
Sau.
Comarca del Pla de l’Estany: Sant Miquel de Campmajor.
Comarca de l’Alt Empordà: Agullana, Albanyà, Biure, Boadella i les Escaules, 
Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garriguella, la Vajol, 
Lladó, Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, 
Rabós, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Terrades, Vilajuïga, 
Vilamaniscle i Vilanant.
Nivell d’RSE: 3.

Valoració i priorització dels projectes: es valoraran els següents aspectes, dife-
renciant entre projectes de naturalesa productiva i no productiva.

Projectes de naturalesa productiva (mesures 12301 i 313) (màxim 400 punts):

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (generals) (màxim 140 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 35 punts.
2. Creació d’ocupació directa: 26 punts.
3. Valor afegit del projecte: 35 punts.
4. Modalitat del projecte: 26 punts.
5. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 18 punts.

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (específics) (màxim 60 punts)
Productes agroalimentaris (mesura 12301) (màxim 60 punts)
1. Utilització de matèries primeres procedents del territori: 15 punts.
2. Utilització de matèries primeres productes cultivades/criades de manera 

respectuosa amb el medi ambient: 15 punts.
3. Elaboració de productes tradicionals del territori: 15 punts.
4. Productes elaborats de manera tradicional/artesanal: 15 punts.
Establiments de turisme rural i oci (mesura 313) (màxim 60 punts).
1. Creació d’activitats turístiques complementàries que enriqueixin l’oferta 

existent del territori: 15 punts
2. Creació d’activitats complementàries de turisme accessible: 15 punts.
3. Promoció de productes locals: 15 punts.
4. Promoció de la desestacionalització del turisme: 15 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 200 punts)
1. Estratègia econòmica: 68 punts.
2. Estratègia ambiental: 66 punts.
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3. Estratègia social: 66 punts.

Total màxim: 400 punts.

Projectes de naturalesa productiva (mesura 312) (màxim 400 punts)

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (generals) (màxim 200 punts)
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 50 punts.
2. Creació d’ocupació directa: 38 punts.
3. Valor afegit del projecte: 50 punts.
4. Modalitat del projecte: 37 punts.
5. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 25 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 200 punts)
1. Estratègia econòmica: 68 punts.
2. Estratègia ambiental: 66 punts.
3. Estratègia social: 66 punts.

S’escolliran els projectes millor puntuats en cadascuna de les mesures 12301, 
312 i 313 a partir de la valoració dels criteris assenyalats i fins a esgotar la disponi-
bilitat pressupostària de l’exercici en curs. Als projectes escollits se’ls atorgarà un 
35% d’ajut, amb excepció dels casos en què s’esgoti la disponibilitat pressupostària 
consignada en cada mesura atorgant, en aquests darrers, el percentatge equivalent 
a la quantitat de diners disponibles en aquella mesura.

En cas d’empat en la puntuació obtinguda pels projectes, la selecció es farà se-
gons el punt 6.2 de les bases reguladores, el GAL prioritzarà aquell que comporti 
la creació de més llocs de treball, es realitzi en un municipi més petit i suposi la 
venda de producte local. Si persisteix l’empat, la selecció es farà per rigorós ordre 
de registre d’entrada de les sol·licituds.

En tots els projectes del territori del GAL, l’aplicació de la RSE és de caràcter 
obligatori. La realització i assoliment dels objectius establerts en el Pla de millora 
de RSE, condicionarà l’obtenció del percentatge d’ajut atorgat.

Projectes de naturalesa no productiva (mesura 323) (màxim 400 punts):

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (generals) (màxim 200 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 50 punts.
2. Creació d’ocupació directa: 75 punts.
3. Valor afegit del projecte: 50 punts.
4. Modalitat del projecte: no es valora.
5. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 25 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 200 punts).
1. Estratègia econòmica: 68 punts.
2. Estratègia ambiental: 66 punts.
3. Estratègia social: 66 punts.

Total màxim: 400 punts.

S’escolliran els projectes millor puntuats en aquesta mesura a partir de la va-
loració dels criteris assenyalats i fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de 
l’exercici en curs. Als projectes escollits se’ls atorgarà un 50% d’ajut, amb excepció 
del cas que s’esgoti la disponibilitat pressupostària consignada a la mesura atorgant, 
en aquest darrer, el percentatge equivalent a la quantitat de diners disponibles en 
aquella mesura.

En cas d’empat en la puntuació obtinguda pels projectes, la selecció es farà se-
gons el punt 6.2 de les bases reguladores, el GAL prioritzarà aquell que comporti 
la creació de més llocs de treball, es realitzi en un municipi més petit i suposi la 
venda de producte local. Si persisteix l’empat, la selecció es farà per rigorós ordre 
de registre d’entrada de les sol·licituds.
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En tots els projectes del territori del GAL, l’aplicació de la RSE és de caràcter 
obligatori. La realització i assoliment dels objectius establerts en el Pla de millora 
de RSE, condicionarà l’obtenció del percentatge de subvenció atorgat.

3. Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges-Bisaura.

NIF: G55011100.
Seus: Ripoll (Girona) al c. Joan Miró, 2-4, Polígon Industrial els Pintors. Codi 
postal 17500.

Torelló (Barcelona), c. Enric Prat de la Riba, 17-19. Codi postal 08570.
Àmbit territorial: inclou dues comarques:
Comarca del Ripollès: tots els municipis de la comarca.
Comarca d’Osona: Montesquiu, Oris, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, 
Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà.
Nivell de RSE: 2.

Valoració i priorització dels projectes: es valoraran els següents aspectes, dife-
renciant entre projectes de naturalesa productiva i no productiva.

Projectes de naturalesa productiva (mesures 12301, 312 i 313) (màxim 400 
punts):

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (generals) (màxim 150 punts).
1. Segons l’empresa (màxim 25 punts).
2. Segons el projecte (màxim 50 punts).
3. Adequació als objectius al programa i a l’estratègia del GAL (màxim 75 

punts).

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (específics) (màxim 90 punts).
Mesura 12301 (màxim 90 punts).
1. Transformació de productes procedents del sector primari: 20 punts.
2. Productes obtinguts/produïts en el territori: 20 punts.
3. Productes tradicionals del territori: 18 punts.
4. Productes cultivats/criats de manera respectuosa amb el medi ambient: 14 

punts.
5. Productes elaborats en forma tradicional/artesanal: 18 punts.
Mesura 312 (màxim 90 punts).
1. Activitat amb alt valor afegit: 20 punts.
2. Comercialització/distribució de productes elaborats en el territori: 25 punts.
3. Transformació de productes procedents del territori: 20 punts.
4. Prestació de serveis o oferta de productes inexistents al territori: 25 punts.
Mesura 313 (màxim 90 punts).
1. Creació d’activitats complementàries que enriqueixin l’oferta existent al 

territori: 25 punts.
2. Creació d’activitats complementàries de turisme accessible: 15 punts.
3. Promoció de la desestacionalització del turisme: 25 punts.
4. Promoció de productes locals: 25 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 160 punts).
1. Gestió econòmica: (màxim 60 punts).
2. Gestió ambiental: (màxim 50 punts).
3. Gestió social: (màxim 50 punts).

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte.
De 201 a 250 punts, se li atorgarà un 20% de subvenció.
De 251 a 300 punts, se li atorgarà un 25% de subvenció.
De 301 a 350 punts, se li atorgarà un 30% de subvenció.
De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 35% de subvenció.
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Aplicació de la RSE (Responsabilitat Social Empresarial): el grup d’acció local 
seleccionarà un màxim de 8 projectes en total, agafant-ne com a mínim un d’entre 
els millor puntuats en cadascuna de les mesures 12301, 312 i 313. Si una d’aquestes 
mesures no té projectes, es podrà augmentar el número de projectes escollits a les 
altres.

Aquests projectes podran obtenir un percentatge addicional d’ajut de fins al 5%, 
en funció dels objectius aconseguits d’acord amb el Pla de millora definit amb el 
GAL, sent el percentatge màxim que poden assolir del 40%.

Projectes de naturalesa no productiva (mesura 323) (màxim 400 punts):

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (generals) (màxim 150 punts).
1. Segons l’empresa (màxim 25 punts).
2. Segons el projecte (màxim 50 punts).
3. Adequació als objectius al programa i a l’estratègia del GAL (màxim 75 

punts).

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (específics) (màxim 90 punts).
Mesura 323 (màxim 90 punts).
1. Creació de sinèrgies amb altres projectes productius Leader: 30 punts.
2. Creació de pols d’atracció o potencial del projecte pel territori: 30 punts.
3. Àmbit geogràfic de l’actuació-repercussió sobre el territori (número de mu-

nicipis): 30 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 160 punts).
1. Gestió econòmica: (màxim 60 punts).
2. Gestió ambiental: (màxim 50 punts).
3. Gestió social: (màxim 50 punts).

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte.
De 201 a 250 punts, se li atorgarà un 50% de subvenció.
De 251 a 300 punts, se li atorgarà un 60% de subvenció.
De 301 a 350 punts, se li atorgarà un 70% de subvenció.
De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.

4. Consorci de desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia.

NIF: P4300063G.
Seus: Montblanc (Tarragona), al c. Daroca, 1. Codi postal 43400.

Valls (Tarragona), al c. Mossèn Martí, 3. Codi postal: 43800.
Santa Coloma de Queralt (Tarragona), al c. del Mig, 24. Codi postal: 43420.

Àmbit territorial: inclou quatre comarques:
Comarca de la Conca de Barberà: tots els municipis de la comarca.
Comarca de l’Alt Camp: tots els municipis de la comarca.
Comarca de l’Anoia: Bellprat, Carme, la Llacuna, Orpí, Sant Martí de Tous i Santa 
Maria de Miralles.
Comarca del Baix Penedès: el Montmell.
Nivell de RSE: 2.

Valoració i priorització dels projectes: es valoraran els següents aspectes, dife-
renciant entre projectes de naturalesa productiva i no productiva.

Projectes de naturalesa productiva (màxim 400 punts).

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 200 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 90 punts.
2. Creació d’ocupació directa: 25 punts.
3. Valor afegit del projecte: 15 punts.
4. Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 5 punts.
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5. Afavoriment de les condicions necessàries per l’ús de les TIC: 10 punts.
6. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 15 punts.
7. Adequació dels objectius al programa: 20 punts.
8. Complementarietat del projecte. Es desenvolupa en la zona d’aplicació de la 

Llei de barris: 20 punts.

Criteris de política de qualitat integral (màxim 200 punts).
1. Gestió econòmica (màxim 80 punts).
2. Gestió ambiental (màxim 60 punts).
3. Gestió social (màxim 60 punts).

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte.
De 201 a 225 punts, se li atorgarà entre un 20% i un 24% de subvenció.
De 226 a 275 punts, se li atorgarà entre un 25% i un 29% de subvenció.
De 276 a 350 punts, se li atorgarà entre un 30% i un 34% de subvenció.
De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 35% de subvenció.

Aplicació de la RSE (Responsabilitat Social Empresarial): les empreses amb 
una puntuació superior a 225 punts, que hagin manifestat la voluntat d’aplicar 
polítiques RSE podran obtenir un percentatge addicional d’ajut de fins al 5%, 
en funció dels objectius aconseguits d’acord amb el Pla de millora definit amb 
el GAL.

Projectes de naturalesa no productiva (mesura 323) (màxim 400 punts).

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 200 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 70 punts.
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn: 10 punts.
3. Creació d’ocupació directa: 30 punts.
4. Valor afegit del projecte: 30 punts.
5. Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 5 punts.
6. Afavoriment de les condicions necessàries per l’ús de les TIC: 10 punts.
7. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 15 punts.
8. Adequació dels objectius al programa: 30 punts.

Criteris de política de qualitat integral (màxim 200 punts).
1. Gestió econòmica (màxim 80 punts).
2. Gestió ambiental (màxim 60 punts).
3. Gestió social (màxim 60 punts).

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte.
De 201 a 225 punts, se li atorgarà entre un 50% i un 59% de subvenció.
De 226 a 250 punts, se li atorgarà entre un 60% i un 69% de subvenció.
De 251 a 350 punts, se li atorgarà entre un 70% i un 79% de subvenció.
De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.

5. Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell-Cerdanya.

NIF: P2500092H.
Seu: la Seu d’Urgell (Lleida), al pg. 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: Bellver de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Meranges, 
Montellà i Martinet i Prullans.
Nivell de RSE: 2.

Valoració i priorització dels projectes: es valoraran els següents aspectes, dife-
renciant entre projectes de naturalesa productiva i no productiva.
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Projectes de naturalesa productiva (mesures 12301, 312 i 313) (màxim 400 
punts).

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 300 punts).
1. Ruralitat del projecte. Contribució al desenvolupament integral de la zona 

(màxim 65 punts).
2. Ús, promoció i venda de recursos i productes locals (màxim 50 punts).
3. Millores en la gestió empresarial (màxim 50 punts).
4. Protecció i millora del medi ambient (màxim 30 punts).
5. Caràcter innovador del projecte: (màxim 40 punts).
6. Creació d’ocupació directa: (màxim 20 punts).
7. Afavoriment de les condicions necessàries per l’ús de les TIC (tecnologies de 

la informació i la comunicació) (màxim 20 punts).
8. Emprenedors (màxim 20 punts).
9. Preservació del patrimoni cultural, etnogràfic i altres: (màxim 5 punts).

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 100 punts).
1. Estratègia econòmica: 33 punts.
2. Estratègia ambiental: 34 punts.
3. Estratègia social: 33 punts.

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 100 punts, es rebutjarà el projecte.
De 101 a 175 punts, se li atorgarà un 20% de subvenció.
De 176 a 250 punts, se li atorgarà un 25% de subvenció.
De 251 a 325 punts, se li atorgarà un 30% de subvenció.
De 326 a 400 punts, se li atorgarà un 35% de subvenció.

Aplicació de la RSE (Responsabilitat Social Empresarial): els dos projectes amb 
major puntuació, que hagin manifestat la voluntat d’aplicar polítiques RSE podran 
obtenir un percentatge addicional d’ajut de fins al 5%, en funció dels objectius 
aconseguits d’acord amb el Pla de millora definit amb el GAL.

Criteri estratègic: projectes col·lectius: Projectes amb un alt component de coope-
ració interempresarial o intersectorial en la gestió, promoció o complementarietat 
amb altres projectes. Podran obtenir cinc punts addicionals a sumar a la resta sempre 
i quan la puntuació total no superi el màxim de 330 punts.

Projectes de naturalesa no productiva (mesura 323) (màxim 400 punts).

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 350 punts).
1. Recuperació, promoció i difusió del patrimoni natural, cultural etnogràfic i 

industrial (màxim 100 punts).
2. Millores en la promoció del territori i/o de productes agroalimentaris, medi-

ambientals, forestals i anàlegs elaborats al territori (màxim 40 punts).
3. Ruralitat del projecte. Contribució al desenvolupament integral de la zona 

(màxim 100 punts).
4. Caràcter innovador del projecte (màxim 60 punts).
5. Utilització de recursos endògens al llarg dels processos (màxim 20 punts).
6. Elements d’especial interès pel desenvolupament i reequilibri territorial 

(màxim 15 punts).
7. Foment de l’ús del TIC i audiovisuals (màxim10 punts).
8. Cooperació interadministrativa, empresarial, sectorial i social (màxim 5 

punts).

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 50 punts).
1. Plans de millora i/o instruments de millora de la qualitat del territori (màxim 

17 punts).
2. Estratègia ambiental del territori (màxim 17 punts).
3. Estratègia social del territori (màxim 16 punts).
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Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 80 punts, es rebutjarà el projecte.
De 81 a 99 punts, se li atorgarà un 30% de subvenció.
De 100 a 150 punts, se li atorgarà un 40% de subvenció.
De 151 a 200 punts, se li atorgarà un 50% de subvenció.
De 201 a 250 punts, se li atorgarà un 60% de subvenció.
De 251 a 300 punts, se li atorgarà un 70% de subvenció.
De 301 a 400 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.

6. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.

NIF: P4300064E.
Seu: Tortosa (Tarragona) a la pl. Alfons XII, 7. Codi postal 43500.
Àmbit territorial: inclou dues comarques:
Comarca del Baix Ebre: l’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Camarles, 
Paüls, el Perelló, Roquetes, Tivenys, Xerta i les entitats municipals descentralitzades 
i nuclis de població de Tortosa, excepte l’àmbit del nucli urbà de Tortosa.
Comarca del Montsià: Freginals, Godall, la Galera, la Sénia, Mas de Barberans, 
Masdenverge, Santa Bàrbara i Ulldecona.
Nivell de RSE: 2.

Valoració i priorització dels projectes:

Projectes de naturalesa productiva (mesures 12301, 312 i 313) (màxim 400 
punts):

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 300 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 100 punts.
2. Creació d’ocupació directa: 80 punts.
3. Valor afegit del projecte: 60 punts.
4. Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 30 punts.
5. Modalitat del projecte: 30 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 100 punts).
1. Estratègia econòmica: 40 punts.
2. Estratègia ambiental: 30 punts.
3. Estratègia social: 30 punts.

De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte.
De 201 a 250 punts, se li atorgarà un 20% de subvenció.
De 251 a 300 punts, se li atorgarà entre un 21% i un 25% de subvenció.
De 301 a 350 punts, se li atorgarà entre un 26% i un 30% de subvenció.
De 351 a 400 punts, se li atorgarà entre un 31% i un 35% de subvenció.

Es prioritzaran els projectes més ben puntuats per part del comitè tècnic.
Els projectes que s’acullin a la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) podran 

obtenir fins a un 5% addicional al percentatge d’ajut obtingut inicialment, en funció 
del grau de compliment del Pla de millora definit amb el GAL.

Projectes de naturalesa no productiva (mesura 323) (màxim 400 punts):

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 280 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 80 punts.
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn: 40 punts.
3. Valor afegit del projecte: 20 punts.
4. Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 40 punts.
5. Preservació del patrimoni cultural: 80 punts.
6. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 20 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) Política de Qualitat Integral 
(màxim 120 punts).
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1. Estratègia econòmica: 40 punts.
2. Estratègia ambiental: 40 punts.
3. Estratègia social: 40 punts.

De 0 a 249 punts, es rebutjarà el projecte.
De 250 a 300 punts, se li atorgarà un 70% de subvenció.
De 301 a 400 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.

7. Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori.

NIF: P2500041E.
Seu: les Borges Blanques (Lleida), a l’av. Francesc Macià, 54. Codi postal 25400.
Àmbit territorial: inclou dues comarques:
Comarca de les Garrigues: tots els municipis de la comarca.
Comarca del Segrià: Alcanó, Alfés, Almatret, Aspa, la Granja d’Escarp, Llardecans, 
Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer i Torrebesses.
Nivell de RSE: 2.

Valoració i priorització dels projectes: es valoraran els següents aspectes, dife-
renciant entre projectes de naturalesa productiva i no productiva.

Projectes de naturalesa productiva (mesures 12301, 312 i 313) (màxim 400 
punts):

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 300 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 100 punts.
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn: 10 punts.
3. Creació d’ocupació directa: 50 punts.
4. Valor afegit del projecte: 20 punts.
5. Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 10 punts.
6. Afavoriment de les condicions necessàries per l’ús de les TIC: 10 punts.
7. Modalitat del projecte: 30 punts.
8. Preservació del patrimoni cultural: 5 punts.
9. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 5 punts.
10. Adequació dels objectius al programa: 60 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) Política de Qualitat Integral 
(màxim 100 punts).

1. Estratègia econòmica: 30 punts.
2. Estratègia ambiental: 20 punts.
3. Estratègia social: 50 punts.

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 15 punts, es rebutjarà el projecte.
De 16 a 25 punts, se li atorgarà un 15% de subvenció.
De 26 a 50 punts, se li atorgarà un 17,5% de subvenció.
De 51 a 75 punts, se li atorgarà un 20% de subvenció.
De 76 a 100 punts, se li atorgarà un 22.5% de subvenció.
De 101 a 125 punts, se li atorgarà un 25% de subvenció.
De 126 a 150 punts, se li atorgarà un 27,5% de subvenció.
De 151 a 175 punts, se li atorgarà un 30% de subvenció.
De 176 a 200 punts, se li atorgarà un 32,5% de subvenció.
De 201 a 400 punts, se li atorgarà un 35% de subvenció.

Aplicació de la RSE (Responsabilitat Social Empresarial): Els projectes amb 
major puntuació, que hagin manifestat la voluntat d’aplicar polítiques RSE podran 
obtenir un percentatge addicional d’ajut de fins al 5%, en funció dels objectius 
aconseguits d’acord amb el Pla de millora definit amb el GAL.

Projectes de naturalesa no productiva (mesura 323) (màxim 400 punts).
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Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 300 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 100 punts.
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn: 10 punts.
3. Creació d’ocupació directa: 50 punts.
4. Valor afegit del projecte: 20 punts.
5. Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 10 punts.
6. Afavoriment de les condicions necessàries per l’ús de les TIC: 10 punts.
7. Modalitat del projecte: 30 punts.
8. Preservació del patrimoni cultural: 5 punts.
9. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 5 punts.
10. Adequació dels objectius al programa: 60 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) Política de Qualitat Integral 
(màxim 100 punts).

1. Estratègia econòmica: 30 punts.
2. Estratègia ambiental: 20 punts.
3. Estratègia social: 50 punts.

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 49 punts, es rebutjarà el projecte.
De 50 a 100 punts, se li atorgarà un 50% de subvenció.
De 101 a 150 punts, se li atorgarà un 60% de subvenció.
De 151 a 200 punts, se li atorgarà un 70% de subvenció.
De 201 a 400 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.

8. Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord.

NIF: P2500093F.
Seus: Balaguer (Lleida), pg. Àngel Guimerà, 28-30. Codi postal 25600.

Àger (Lleida) pl. Major, 1. Codi postal 25691.
Àmbit territorial: inclou dues comarques:
Comarca de la Noguera: tots els municipis de la comarca.
Comarca del Segrià: Alfarràs, la Portella i Vilanova de la Barca.
Nivell de RSE: 2.

Valoració i priorització dels projectes: es valoraran els següents aspectes, dife-
renciant entre projectes de naturalesa productiva i no productiva.

Projectes de naturalesa productiva (mesures 12301, 312 i 313) (màxim 400 
punts).

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 250 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 60 punts.
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn: 10 punts.
3. Creació d’ocupació directa: 40 punts.
4. Valor afegit del projecte: 35 punts.
5. Modalitat del projecte: 40 punts.
6. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 5 punts.
7. Adequació dels objectius al programa: 60 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 150 punts).
1. Estratègia econòmica: 75 punts.
2. Estratègia ambiental: 35 punts.
3. Estratègia social: 40 punts.

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 100 punts, es rebutjarà el projecte.
De 101 a 150 punts, se li atorgarà un 20% de subvenció.
De 151 a 200 punts, se li atorgarà un 25% de subvenció.
De 201 a 300 punts, se li atorgarà un 30% de subvenció.
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De 301 a 400 punts, se li atorgarà un 35% de subvenció.

Aplicació de la RSE (Responsabilitat Social Empresarial): els projectes amb major 
puntuació que hagin manifestat la voluntat d’aplicar polítiques RSE podran obtenir 
un percentatge addicional d’ajut fins al 5%, en funció dels objectius aconseguits 
d’acord amb el Pla de millora definit amb el GAL.

Projectes de naturalesa no productiva (mesura 323) (màxim 400 punts).

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 200 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 70 punts.
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn: 10 punts.
3. Creació d’ocupació directa: 5 punts.
4. Valor afegit del projecte: 5 punts.
5. Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 10 punts.
6. Afavoriment de les condicions necessàries per l’ús de les TIC: 5 punts.
7. Emprenedor: 17 punts.
8. Preservació del patrimoni cultural: 5 punts.
9. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 5 punts.
10. Adequació dels objectius al programa: 68 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 200 punts).
1. Estratègia econòmica: 85 punts.
2. Estratègia ambiental: 30 punts.
3. Estratègia social: 85 punts.

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 100 punts, es rebutjarà el projecte.
De 101 a 150 punts, se li atorgarà un 50% de subvenció.
De 151 a 200 punts, se li atorgarà un 60% de subvenció.
De 201 a 300 punts, se li atorgarà un 70% de subvenció.
De 301 a 400 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.

9. Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça.

NIF: P2500094D.
Seus: Tremp (Lleida), av. Alcalde Altisent, 25. Escala B, 2n 1a. Codi postal: 
25620.

Pont de Suert (Lleida) c. Monestir de Lavaix, 1. Codi postal: 25520.
Sort (Lleida) pl. de la Constitució, 1. Codi postal: 25560.

Àmbit territorial: inclou tres 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.
Nivell de RSE: 2.

Valoració i priorització dels projectes: es valoraran els següents aspectes, dife-
renciant entre projectes de naturalesa productiva i no productiva.

Projectes de naturalesa productiva (mesures 12301, 312 i 313) (màxim 400 
punts).

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 300 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 85 punts.
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn: 30 punts.
3. Creació d’ocupació directa: 20 punts.
4. Valor afegit del projecte: 30 punts.
5. Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 30 punts.
6. Afavoriment de les condicions necessàries per l’ús de les TIC: 15 punts.
7. Modalitat del projecte: 30 punts.
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8. Preservació del patrimoni cultural: 15 punts.
9. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 15 punts.
10. Adequació dels objectius al programa: 30 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 100 punts).
1. Estratègia econòmica: 34 punts.
2. Estratègia ambiental: 33 punts.
3. Estratègia social: 33 punts.

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte.
De 201 a 250 punts, se li atorgarà un 20% de subvenció.
De 251 a 300 punts, se li atorgarà fins a un 25% de subvenció.
De 301 a 350 punts, se li atorgarà fins a un 30% de subvenció.
De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 35% de subvenció.

S’escolliran els projectes millor puntuats a partir de la valoració dels criteris 
assenyalats i d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’exercici en curs. El 
percentatge màxim d’ajut pels beneficiaris de les mesures 12301, 312 i 313 serà del 
35%.

Aplicació de la RSE (Responsabilitat Social Empresarial): el grup d’acció local 
seleccionarà un total de sis projectes que hagin manifestat la voluntat d’aplicar 
polítiques de RSE, agafant-ne els dos millor puntuats en cadascuna de les mesures 
12301, 312 i 313. Si una d’aquestes mesures no té suficients projectes, es podrà 
augmentar el número de projectes escollits a les altres.

Aquests projectes podran obtenir un percentatge addicional d’ajut de fins al 5%, 
en funció dels objectius aconseguits d’acord amb el Pla de millora definit amb el 
GAL, sent el percentatge màxim que poden assolir del 40%.

Projectes de naturalesa no productiva (mesura 323) (màxim 400 punts).

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 200 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 30 punts.
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn: 30 punts.
3. Creació d’ocupació directa: 25 punts.
4. Valor afegit del projecte: 25 punts.
5. Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 15 punts.
6. Afavoriment de les condicions necessàries per l’ús de les TIC: 15 punts.
7. Emprenedor: 20 punts.
8. Preservació del patrimoni cultural: 10 punts.
9. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 10 punts.
10. Adequació dels objectius al programa: 20 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 200 punts).
1. Estratègia econòmica: 80 punts.
2. Estratègia ambiental: 40 punts.
3. Estratègia social: 80 punts.

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte.
De 201 a 250 punts, se li atorgarà fins a un 50% de subvenció.
De 251 a 300 punts, se li atorgarà fins a un 60% de subvenció.
De 301 a 350 punts, se li atorgarà fins a un 70% de subvenció.
De 351 a 400 punts, se li atorgarà fins a un 80% de subvenció.

10. Consorci Leader Priorat Baix Camp.

NIF: P4300065B.
Seus: Falset (Tarragona), a la pl. de la Quartera, 1. Codi postal 43730.

Reus (Tarragona), al pg. Sunyer, 4-6, 2n pis. Codi postal 43202.
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Àmbit territorial: inclou dues comarques:
Comarca del Priorat: tots els municipis de la comarca.
Comarca del Baix Camp: l’Albiol, l’Aleixar, Alforja, Arbolí, l’Argentera, les Borges 
del Camp, Botarell, Capafonts, Colldejou, Duesaigües, la Febró, Maspujols, Prades, 
Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d’Escornalbou i Vilaplana.
Nivell de RSE: 2.

Valoració i priorització dels projectes: es valoraran els següents aspectes, dife-
renciant entre projectes de naturalesa productiva i no productiva.

Projectes de naturalesa productiva (12301, 312 i 313) (màxim 400 punts).

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 300 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona (màxim 90 punts).
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn (màxim 20 punts).
3. Creació d’ocupació directa (màxim 40 punts).
4. Modalitat del projecte (màxim 40 punts).
5. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial (màxim 50 punts).
6. Adequació als objectius del programa (màxim 60 punts).

Criteris de Política de Qualitat Integral (màxim 50 punts).
1. Estratègia econòmica (màxim 18 punts).
2. Estratègia ambiental (màxim 16 punts).
3. Estratègia social (màxim 16 punts).

Criteris de Puntuació Específica (màxim 50 punts).
Productes agroalimentaris (màxim 50 punts).
1. Infraestructures de producció que assegurin l’elaboració de productes de 

qualitat (màxim 14 punts).
2. Valorització dels productes (màxim 10 punts).
3. Establiments amb les instal·lacions visitables (màxim 13 punts).
4. Venda de productes in situ: (màxim 13 punts).
Establiments de turisme rural i oci (màxim 50 punts).
1. Infraestructures que assegurin l’oferta d’un producte de qualitat (màxim 24 

punts).
2. Millora de l’oferta d’oci, dels productes locals i de promoció dels espais na-

turals (màxim 26 punts).
Artesania local, serveis i petita indústria (màxim 50 punts).
1. Artesania i valorització de les produccions locals (màxim 50 punts).
Empresa, petita indústria i comerç (màxim 50 punts).
1. Inversions en microempreses que generin activitat econòmica a la zona (mà-

xim 25 punts).
2. Puntuació específica segons tipus d’empresa (màxim 25 punts).

Total màxima puntuació: 400 punts.
Percentatges d’ajut
De 0 a 150 punts, es rebutjarà el projecte.
De 151 a 175 punts, se li atorgarà un 15% de subvenció.
De 176 a 200 punts, se li atorgarà un 17,5% de subvenció.
De 201 a 225 punts, se li atorgarà un 20% de subvenció.
De 226 a 250 punts, se li atorgarà un 22,5% de subvenció.
De 251 a 275 punts, se li atorgarà un 25% de subvenció.
De 276 a 300 punts, se li atorgarà un 27,5% de subvenció.
De 301 a 325 punts, se li atorgarà un 30% de subvenció.
De 326 a 350 punts, se li atorgarà un 32,5% de subvenció.
De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 35% de subvenció.

S’escolliran els projectes millor puntuats a partir de la valoració dels criteris asse-
nyalats i d’acord amb la disponibilitat pressupostària de la convocatòria en curs.
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En cas d’empat en la puntuació obtinguda pels projectes, la selecció es farà se-
gons el punt 10.8 de les bases reguladores; el GAL prioritzarà aquell que comporti 
la creació de més llocs de treball, es realitzi en un municipi més petit i suposi la 
venda de producte local. Si persisteix l’empat, la selecció es farà per rigorós ordre 
de registre d’entrada de les sol·licituds.

L’obtenció de l’ajut no està condicionada de manera obligatòria a la realització 
d’un Pla de millora RSE (Responsabilitat social empresarial). Tot i amb això, es 
concedirà fins a un màxim del 5% de subvenció addicional per als sol·licitants que 
vulguin aplicar RSE. Aquest percentatge addicional podrà variar en funció dels 
objectius assolits en el Pla de millora definit amb el GAL, sent el percentatge màxim 
que poden assolir del 40%.

Projectes de naturalesa no productiva (mesura 323) (màxim 400 punts):

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 400 punts).
1. Viabilitat tècnica, caràcter innovador i demostratiu: 120 punts.
2. Adequació del projecte a l’estratègia global, sectorial i actuacions prioritàries: 

160 punts.
3. Altres criteris degudament motivats per la comissió tècnica: 120 punts.

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte.
De 201 a 250 punts, se li atorgarà un 50% de subvenció.
De 251 a 300 punts, se li atorgarà un 60% de subvenció.
De 301 a 350 punts, se li atorgarà un 70% de subvenció.
De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.

11. Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques.

NIF: Q9350014H.
Seus: Móra d’Ebre (Tarragona) a la pl. Sant Roc, 2. Codi postal 43740.

Gandesa (Tarragona) a l’av. Catalunya, 31. Codi postal 43780.
Àmbit territorial: inclou dues comarques:
Comarca de la Ribera d’Ebre: tots els municipis de la comarca.
Comarca de la Terra Alta: tots els municipis de la comarca.
Nivell de RSE: 2.

Valoració i priorització dels projectes: es valoraran els següents aspectes, dife-
renciant entre projectes de naturalesa productiva i no productiva.

Projectes de naturalesa productiva (mesures 12301, 312 i 313) (màxim 400 
punts):

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 292 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona (màxim 92 punts).
2. Creació d’ocupació directa: (màxim 28 punts).
3. Valor afegit del projecte: (màxim 24 punts).
4. Utilització de recursos endògens al llarg de tots els processos: (màxim 24 

punts).
5. Modalitat del projecte: (màxim 32 punts).
6. Preservació del patrimoni cultural: (màxim 8 punts).
7. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: (màxim 60 punts).
8. Adequació dels objectius al programa: (màxim 24 punts).

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 108 punts).
1. Estratègia econòmica: (màxim 36 punts).
2. Estratègia ambiental: (màxim 36 punts).
3. Estratègia social: (màxim 36 punts).
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Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 120 punts, es rebutjarà el projecte.
De 121 a 160 punts, se li atorgarà un 20% de subvenció.
De 161 a 240 punts, se li atorgarà un 25% de subvenció.
De 241 a 320 punts, se li atorgarà un 30% de subvenció.
De 321 a 400 punts, se li atorgarà un 35% de subvenció.

Aplicació de la RSE (Responsabilitat Social Empresarial): les cinc empreses amb 
més puntuació, que hagin manifestat la voluntat d’aplicar polítiques RSE, podran 
obtenir un percentatge addicional d’ajut de fins al 5%, en funció dels objectius 
aconseguits d’acord amb el Pla de millora definit amb el GAL, sent el percentatge 
màxim que poden assolir del 40%. Tots aquells projectes productius que hagin 
obtingut un percentatge d’ajut del 25 o del 30% podran obtenir un 30 i un 35% 
d’ajut respectivament, si compleixen algun dels criteris específics relacionats a 
continuació, amb la valoració prèvia de la comissió tècnica.

Criteris específics (per passar de 25% a 30% i de 30% a 35% d’ajut):
Valorització de produccions locals:
Inversions orientades a l’obtenció de marques de qualitat.
Introducció de nous productes o consolidació dels existents.
Recuperació d’oficis, activitats i/o productes artesanals.
Serveis a la població, comerç innovador, etc.
Foment de turisme de qualitat i artesania no alimentària.
Recuperació d’oficis, activitats i/o productes artesanals.
Valorització del patrimoni natural i cultural.

Projectes de naturalesa no productiva (màxim 400 punts):

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 308 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 92 punts.
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn: 8 punts.
3. Creació d’ocupació directa: 28 punts.
4. Valor afegit del projecte: 24 punts.
5. Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 24 punts.
6. Afavoriment de les condicions necessàries per l’ús de les TIC: 8 punts.
7. Modalitat del projecte: 32 punts.
8. Preservació del patrimoni cultural: 8 punts.
9. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 60 punts.
10. Adequació dels objectius al programa: 24 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 92 punts).
1. Estratègia econòmica: 52 punts.
2. Estratègia ambiental: 8 punts.
3. Estratègia social: 32 punts.

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 47 punts, es rebutjarà el projecte.
De 48 a 120 punts, se li atorgarà un 60% de subvenció.
De 121 a 160 punts, se li atorgarà un 65% de subvenció.
De 161 a 240 punts, se li atorgarà un 70% de subvenció.
De 241 a 320 punts, se li atorgarà un 75% de subvenció.
De 321 a 400 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.

12. Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.

NIF: G25674144.
Seus: Cervera (Lleida), al pg. Jaume Balmes, 3. Codi postal 25200.

Solsona (Lleida), a la pujada del Seminari, s/n. Codi postal 25280.
Els Prats de Rei (Barcelona), al c. Ravalet, 31. Codi postal 08281.

Àmbit territorial: inclou quatre comarques:
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Comarca de la Segarra: tots els municipis de la comarca (21).
Comarca de l’Anoia: Argençola, Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, 
Copons, Jorba, Montmaneu, els Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí Sesgueioles, 
Sant Pere Sallavinera i Veciana (13).
Comarca del Solsonès: tots els municipis de la comarca (15).
Comarca del Bages: Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell 
i Sant Mateu de Bages (5).
Nivell de RSE: 2.

Valoració i priorització dels projectes: es valoraran els següents aspectes, dife-
renciant entre projectes de naturalesa productiva i no productiva.

Projectes de naturalesa productiva (màxim 150 punts):

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 120 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona. Correcció dels desequi-

libris territorials i sectorials: 20 punts.
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn de l’activitat. Preservació i valorització 

del patrimoni: 5 punts.
3. Creació d’ocupació directa: 15 punts.
4. Valor afegit del projecte. Creació/ampliació/millora: 15 punts.
5. Ús de les TIC (tecnologies de la informació i comunicació): 3 punts.
6. Característiques del promotor/a, l’emprenedor/a: 20 punts.
7. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial. Associacionisme: 2 

punts.
8. Adequació als objectius del programa Correspondència amb els eixos priori-

tària del PDR del Consorci: 40 punts.

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) (màxim 30 punts).
1. Estratègia econòmica: 10 punts.
2. Estratègia ambiental: 10 punts.
3. Estratègia social: 10 punts.

De 0 a 29 punts, es rebutjarà el projecte.
De 30 a 39 punts, se li atorgarà un 15% de subvenció.
De 40 a 49 punts, se li atorgarà un 17,5% de subvenció.
De 50 a 59 punts, se li atorgarà un 20% de subvenció.
De 60 a 69 punts, se li atorgarà un 22,5% de subvenció.
De 70 a 79 punts, se li atorgarà un 25% de subvenció.
De 80 a 89 punts, se li atorgarà un 27,5% de subvenció.
De 90 a 99 punts, se li atorgarà un 30% de subvenció.
De 100 a 119 punts, se li atorgarà un 32,5% de subvenció.
De 120 a 150 punts, se li atorgarà un 35% de subvenció.

El grup d’acció local seleccionarà un màxim de 10 projectes d’excel·lència en 
l’impacte responsabilitat social empresarial/territori entre aquells expedients 
que hagin superat el 30% en la valoració dels dos àmbits i que hagin manifestat 
la voluntat d’acollir-se a la RSE i d’aplicar el Pla de millora en aquests aspectes 
identificats en la diagnosi de l’empresa. En el cas que el nombre d’expedients 
superi el màxim, la seva selecció serà en base als resultats de l’enquesta RSE 
realitzada. El Pla de millora es dividirà en diverses accions, i cada una d’aques-
tes accions representa una part proporcional del percentatge d’increment d’ajut 
amb què el GAL proposarà que es premiï les empreses que apliquin el Codi de 
Gestió Sostenible. Aquest pla de millora formarà part del contracte d’ajut entre 
el promotor i el GAL. El percentatge d’ajut a l’expedient podrà augmentar fins 
a un 5% addicional, sent el percentatge màxim que es pot assolir en les mesures 
12301, 312 i 313 del 40%.

Projectes de naturalesa no productiva (màxim 100 punts):
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Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 100 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona: 30 punts.
2. Impacte del projecte sobre el medi ambient i l’entorn: 5 punts.
3. Incidència del projecte en el mercat de treball local i/o territorial: 10 punts.
4. Valor afegit del projecte: 15 punts.
5. Aplicació de les TIC (innovació, noves tecnologies...): 5 punts.
6. Grau d’incidència del projecte sobre els agents territorials (cooperació, xar-

xes...): 5 punts.
7. Adequació als objectius del programa. Correspondència amb el eixos prioritaris 

del PDR del Consorci: 30 punts.

De 0 a 59 punts, es rebutjarà el projecte.
De 60 a 69 punts, se li atorgarà un 50% de subvenció.
De 70 a 79 punts, se li atorgarà un 60% de subvenció.
De 80 a 89 punts, se li atorgarà un 70% de subvenció.
De 90 a 100 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.

13. Consorci Leader Urgell-Pla d’Urgell.

NIF: Q2500398I.
Seus: Mollerussa (Lleida) al c. Prat de la Riba, 1. Codi postal 25230.

Tàrrega (Lleida) al c. Agoders, 16. Codi postal 25300.
Àmbit territorial: inclou tres comarques:
Comarca de l’Urgell: tots els municipis de la comarca.
Comarca del Pla de l’Urgell: tots els municipis de la comarca.
Comarca del Segrià: els Alamús.
Nivell de RSE: 2.

Valoració i priorització dels projectes: es valoraran els següents aspectes, dife-
renciant entre projectes de naturalesa productiva i no productiva.

Projectes de naturalesa productiva (mesures 12301, 312 i 313) (màxim 400 
punts).

Criteris de qualitat i competitivitat territorial (màxim 200 punts).
1. Contribució al desenvolupament integral de la zona (màxim 50 punts).
2. Impacte ambiental i millora de l’entorn (màxim 20 punts).
3. Creació d’ocupació directa (màxim 30 punts).
4. Afavoriment de les condicions necessàries per a l’ús de noves TIC (màxim 

10 punts).
5. Característiques del promotor (màxim 40 punts).
6. Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial (màxim 10 punts).
7. Adequació als objectius del programa (màxim 40 punts).

Criteris de Responsabilitat Social Empresarial (màxim 75 punts).
1. Estratègia econòmica: 25 punts.
2. Estratègia ambiental: 25 punts.
3. Estratègia social: 25 punts.

Criteris d’estratègia de desenvolupament sectorial (màxim 125 punts).
1. Millora dels processos de transformació i comercialització de productes 

agroalimentaris i agrobotigues (màxim 125 punts).
2. Diversificació de les activitats mitjançant microempreses (màxim 125 

punts).
3. Foment de les activitats turístiques (màxim 125 punts).

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 150 punts, es rebutjarà el projecte.
De 151 a 175 punts, se li atorgarà un 20% de subvenció.
De 176 a 200 punts, se li atorgarà un 22,5% de subvenció.
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De 201 a 225 punts, se li atorgarà un 25% de subvenció.
De 226 a 250 punts, se li atorgarà un 27,5% de subvenció.
De 251 a 275 punts, se li atorgarà un 30% de subvenció.
De 276 a 300 punts, se li atorgarà un 32,5% de subvenció.
De 301 a 400 punts, se li atorgarà un 35% de subvenció.

S’escolliran els projectes millor puntuats a partir de la valoració dels criteris 
assenyalats i d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’exercici en curs. En 
cas d’empat en la puntuació obtinguda pels projectes, es valoraran els criteris de 
desempat, enumerats als punts 6.2 de les bases reguladores (annex 1 de l’Ordre).

Aplicació de la RSE (Responsabilitat Social Empresarial): El grup d’acció local 
seleccionarà un màxim de 10 projectes que hagin manifestat la voluntat d’aplicar 
polítiques de RSE, agafant-ne els millor puntuats. Aquests projectes podran obtenir 
un percentatge addicional d’ajut de fins al 5%, en funció dels objectius aconseguits 
d’acord amb el Pla de millora definit amb el GAL.

Projectes de naturalesa no productiva (mesura 323) (màxim 400 punts).

1. Adequació del projecte a l’estratègia territorial de desenvolupament: 140 
punts.

2. Viabilitat tècnica, caràcter innovador i demostratiu: 130 punts.
3. Altres criteris motivats per la comissió tècnica: 130 punts.

Total màxima puntuació: 400 punts.
De 0 a 199 punts, es rebutjarà el projecte.
De 200 a 250 punts, se li atorgarà un 50% de subvenció.
De 251 a 300 punts, se li atorgarà un 60% de subvenció.
De 301 a 350 punts, se li atorgarà un 70% de subvenció.
De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.

ANNEX 3

Documentació complementària especíica que s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud

Documentació que s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud, per a la tramitació de la 
concessió dels ajuts per a cada mesura, sens perjudici del que estableix l’apartat 9 
de l’annex 1.

No cal presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment al DAAM 
i de la qual no hagin variat les dades i continuïn essent vigents. En aquest cas, i 
quan el procediment administratiu s’iniciï en una oficina diferent a aquella on es 
va presentar la documentació, cal indicar el procediment (nom de l’ajut) pel qual 
es va presentar, l’any i el lloc on es va presentar.

Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses i Mesura 313. Foment 
d’activitats turístiques.

1.a Persones físiques: En cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta 
informació, d’acord amb el que estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores, 
Verificació de la identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi mitjançant 
DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti.

1.b Persones jurídiques. Documentació bàsica:
1.1 En cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, 

d’acord amb el que estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores, NIF de l’entitat 
sol·licitant.

1.2 Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de 
constitució elevada a pública, estatuts i posteriors modificacions, en el seu cas) de 
l’entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats 
Jurídiques o al Registre de Cooperatives, el DAAM ho verificarà d’ofici.
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1.3 Certificat actualitzat d’inscripció al registre administratiu corresponent 
(mercantil, en la majoria dels casos). Si aquesta documentació està disponible al 
Registre d’Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives, el DAAM ho verifi-
carà d’ofici. En el cas de registres gestionats pel DAAM no serà necessari aportar 
el certificat d’inscripció.

1.4 Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per 
a sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

1.5 Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en 
deixi constància.

1.6 En cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, d’acord 
amb el que estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores, DNI/NIE de la persona 
representant de l’entitat.

2. En cas d’empreses en funcionament, en cas de no haver autoritzat al DAAM 
per a obtenir aquesta informació d’acord amb el que estableix l’apartat 9.6 de les 
bases reguladores, alta censal tributària relacionada amb l’activitat per la qual se 
sol·licita l’ajut.

3. Documentació descriptiva de les inversions a realitzar:
Estudi de viabilitat tecnicoeconòmic de la inversió, i
Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, i
Per a les actuacions que impliquin despeses en equipament i/o béns mobles: 

factures proforma, i
Projecte signat per un professional competent, de la inversió a realitzar amb la 

descripció de les obres, pressupost desglossat, plànols, etc., en aquells casos en 
què així ho exigeixi la normativa vigent i, en qualsevol cas, obligatori si la inversió 
>150.000,00 euros, o bé

Memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut, 
amb la descripció detallada de les obres, detall del pressupost total previst desglossat, 
els plànols, etc. (En cas que la normativa vigent no exigeixi projecte i, en qualsevol 
cas, només acceptable si inversió <150.000,00 euros).

4. En cas que es realitzin obres, documentació d’autorització municipal:
Còpia de la llicència municipal d’obres expedida i liquidada d’acord amb la 

inversió sol·licitada, o bé
Còpia de la sol·licitud de la llicència municipal d’obres d’acord amb la inversió 

sol·licitada, o bé
Còpia de l’exempció de l’ajuntament, en cas que no sigui necessària llicencia 

d’obres o la seva liquidació, i
En els dos darrers casos, certificat de compatibilitat urbanística d’acord amb l’ús 

previst o, en el cas de la mesura 313, s’inclou en un Pla especial o en el Catàleg de 
masies del municipi.

5. En cas d’empreses en funcionament caldrà presentar la documentació emesa 
per l’ajuntament:

Còpia de la llicencia d’activitats definitiva, o bé
Còpia del permís d’obertura definitiu, o bé
Còpia de la llicència ambiental definitiva, i
En tots tres casos, quan les obres impliquin canvis substancials i l’ajuntament ho 

requereixi, caldrà la sol·licitud d’actualització de la llicència.

6. En el cas d’inversions adreçades a la millora d’indústries no agroalimentàries 
ja en funcionament (regulades pel Decret 324/1996, d’1 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del Registre d’establiments industrials de Catalunya), en cas de no 
haver autoritzat el DAAM per a obtenir aquesta informació d’acord amb el que 
estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores i en tot cas quan l’empresa tingui 
menys de cinc treballadors:
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Certificat actualitzat d’inscripció en el Registre d’Establiments Industrials de 
Catalunya (REIC).

7. En cas que la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 euros 
de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència 
tècnica caldrà incorporar:

Tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del 
compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les 
característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat un 
nombre suficient d’entitats que ho subministrin o prestin.

En cas que no es triï l’oferta més econòmica o que al mercat no hi hagi un 
nombre suficient de proveïdors, cal presentar una memòria explicativa que ho 
justifiqui.

8. En el cas que el GAL s’aculli a la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), 
ja sigui en el nivell 2 o en el 3:

Enquesta per a empreses de nova creació (i-4581), o bé
Enquesta per a empreses en funcionament (i-4582), mitjançant els models nor-

malitzats que es poden obtenir en qualsevol de les dependències del DAAM o en 
el web http://www.gencat.cat/daam/ajuts.

Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural:

1. En cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, d’acord 
amb el que estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores, NIF de l’entitat sol-
licitant.

2. Acreditació de la persona representat de l’entitat, per qualsevol mitjà vàlid en 
el dret que en deixi constància.

3. En cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, d’acord 
amb el que estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores, DNI/NIE de la persona 
representant de l’entitat.

4. Acord del Ple municipal o de l’òrgan competent, d’aprovació de realització de 
l’actuació i d’acollir-se a la convocatòria.

5. Projecte tècnic elaborat d’acord amb els requeriments que estableix la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, que defineixi amb clare-
dat les inversions a executar, les seves característiques constructives en el cas que 
siguin obres, els objectius que es volen assolir, acompanyat del plànol de situació 
i emplaçament i altres dades per a la normal execució de les obres, com el plec de 
condicions, l’estudi de seguretat i salut i l’impacte ambiental, si cal, els amidaments, 
el pressupost parcial i el pressupost general.

6. Declaració detallada del finançament previst del projecte o actuació.

7. En cas que es realitzin obres, en cas d’entitats sense ànim de lucre participades 
per ens locals, documentació d’autorització municipal de les obres:

Còpia de la llicència municipal d’obres expedida i liquidada d’acord amb la 
inversió sol·licitada, o bé

Còpia de la sol·licitud de la llicència municipal d’obres d’acord amb la inversió 
sol·licitada, o bé

Còpia de l’exempció de l’ajuntament, en cas que no sigui necessària la liquidació 
de la llicència d’obres, i

En els dos darrers casos, certificat de compatibilitat urbanística d’acord amb 
l’ús previst.

8. Contractes administratius de les obres o inversions o document aprovatori 
equivalent, juntament amb la documentació prèvia a la formalització del contracte, 
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o el compromís de presentar-lo en el termini de tres mesos posteriors a la recepció 
de la resolució.

9. Certificació de l’entitat sol·licitant de la lliure disponibilitat dels terrenys 
necessaris per fer les obres o inversions objecte de l’ajut.

10. En cas que la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 euros 
de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència 
tècnica caldrà incorporar:

Tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del 
compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les 
característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat un 
nombre suficient d’entitats que ho subministrin o prestin.

En cas que no es triï l’oferta més econòmica o que al mercat no hi hagi un nombre 
suficient de proveïdors, cal presentar una memòria explicativa que ho justifiqui.

Nota: en cas que no s’hagi iniciat el procediment contractual oportú, cal compro-
mís, signat pel representant de l’entitat, de presentar aquests documents dins d’un 
termini de tres mesos, comptat a partir de la data de recepció de la resolució.

11. En cas que el GAL s’aculli a la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), 
ja sigui en el nivell 2 o en el 3:

Enquesta per a entitats de nova creació (i-4581), o bé
Enquesta per a entitats en funcionament, (i-4582) mitjançant els models norma-

litzats que es poden obtenir en qualsevol de les dependencies del DAAM o en el 
web http://www.gencat.cat/daam/ajuts.

Mesura 12301. Millora dels processos de transformació i comercialització dels 
productes agraris inclosos a l’annex 1 del Tractat CE, excepte els de la pesca.

1.a Persones físiques: en cas de no haver autoritzat el DAAM per obtenir aquesta 
informació, d’acord amb el que estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores, 
Verificació de la identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi mitjançant 
DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti.

1.b Persones jurídiques:
1.1 En cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, 

d’acord amb el que estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores, NIF de l’entitat 
sol·licitant.

1.2 Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de 
constitució elevada a pública, estatuts i posteriors modificacions, en el seu cas) de 
l’entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats 
Jurídiques o al Registre de Cooperatives, el DAAM ho verificarà d’ofici.

1.3 Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per 
a sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

1.4 Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en 
deixi constància.

1.5 En cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores, DNI/NIE de la 
persona representant de l’entitat.

2. En cas que sigui una actuació que ja estigui en funcionament cal presentar 
l’autorització, llicència o comunicació ambientals, segons correspongui.

En tots tres casos, quan les obres impliquin canvis substancials i l’ajuntament ho 
requereixi, caldrà la sol·licitud d’actualització de la llicència.

3. Imprès i-4694, Informació econòmica, financera i social, comercial i tècni-
ca.

4. En cas d’empreses en funcionament, en cas de no haver autoritzat al DAAM 
per a obtenir aquesta informació d’acord amb el que estableix l’apartat 9.6 de les 
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bases reguladores, alta censal tributària relacionada amb l’activitat per la qual se 
sol·licita l’ajut.

5. Documentació descriptiva de les inversions a realitzar:
Estudi de viabilitat tecnicoeconòmic de l’empresa, i
Declaració del detall de les fonts de finançament de la inversió, i
Per a les actuacions que impliquin despeses en equipament i/o béns mobles: 

factures proforma, i
Memòria detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut, amb la 

descripció detallada de les obres, detall del pressupost total previst desglossat, els 
plànols, etc. (Només acceptable si inversió < 150.000,00 euros), o bé

Projecte tècnic bàsic, signat per un professional competent, en cas que el valor de 
l’obra civil, maquinària i instal·lacions objecte de sol·licitud superi els 150.000,00 
euros d’inversió o la potencia instal·lada superi els 20 kW. El projecte ha d’incloure 
el procés productiu de l’empresa.

6. En cas que es realitzin obres, documentació d’autorització municipal:
Còpia de la llicència municipal definitiva d’obres expedida i liquidada d’acord 

amb la inversió sol·licitada, o bé
Còpia de la sol·licitud de la llicència municipal d’obres d’acord amb la inversió 

sol·licitada, o bé
Còpia de l’exempció de l’ajuntament, en cas que no sigui necessària llicencia 

d’obres o la seva liquidació, i
En els dos darrers casos, certificat de compatibilitat urbanística d’acord amb 

l’ús previst.

7. Documentació sobre la informació econòmica, financera i social de l’em-
presa:

Comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria, corresponents 
als dos darrers exercicis i degudament signats, sempre que no s’hagin presentat amb 
anterioritat. Els models a presentar, normal o abreujat, són els que estableixen les 
normes d’elaboració dels comptes anuals del Pla general comptable.

En cas que el sol·licitant, d’acord amb la normativa vigent, estigui obligat a sotmetre 
els seus comptes anuals a verificació comptable: Informe de l’auditoria.

8. En cas que es tracti d’una millora d’una activitat que ja està en funcionament 
i en cas de no haver autoritzat el DAAM per obtenir aquesta informació d’acord 
amb el que estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores, cal presentar:

Certificat de la darrera actualització d’inscripció al Registre Sanitari (RS) del 
Departament de Salut, i

Declaració responsable conforme el Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries 
de Catalunya (RIAC) o el Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC) 
reflecteixen la situació actual de les instal·lacions.

9. Factures proforma o ofertes. En cas que la despesa subvencionable superi la 
quantia de 30.000,00 euros de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros per 
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica caldrà incorporar:

Un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, 
excepte quan, per les característiques especials de les despeses subvenciona-
bles no hi hagi al mercat un nombre suficient d’entitats que ho subministrin 
o prestin.

L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà conforme a criteris 
d’eficiència i economia. La no-presentació de les tres ofertes en el cas abans 
previst o l’elecció d’una proposta diferent a aquella econòmicament més avan-
tatjosa s’haurà de justificar expressament en una memòria raonada adjunta al 
projecte. En cas contrari, la despesa no es considerarà subvencionable.
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10. En el cas que el GAL s’aculli a la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), 
ja sigui en el nivell 2 o en el 3:

Enquesta per empreses de nova creació (i-4581), o bé
Enquesta per empreses en funcionament (i-4582), mitjançant els models norma-

litzats que es poden obtenir en qualsevol de les dependencies del DAAM o en el 
web http://www.gencat.cat/daam/ajuts.

ANNEX 4

Documentació que s’ha d’adjuntar amb la certiicació, per a la tramitació del 
pagament dels ajuts per a cada mesura

No cal presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment al DAAM 
i de la qual no hagin variat les dades i continuïn essent vigents. En aquest cas, i 
quan el procediment administratiu s’efectuï en una oficina diferent a aquella on es 
va presentar la documentació, cal indicar el procediment (nom de l’ajut) pel qual 
es va presentar, l’any i el lloc on es va presentar.

Els certificats d’inscripció en qualsevol registre han de reflectir la situació actual 
de les instal·lacions i han d’estar a nom del beneficiari de l’ajut.

Mesura 312-Creació i desenvolupament de microempreses, i Mesura 313-Foment 
d’activitats turístiques.

1. Imprès d’altres ajuts sol·licitats o concedits (i-4883).

2. Còpia de la sol·licitud o resolució d’ajuts sol·licitats o concedits per altres 
departaments o organismes de l’exercici fiscal actual i dels dos exercicis fiscals 
anteriors, si s’escau.

3. Comprovació relativa a microempresa o pime, d’acord amb la Recomanació 
2003/361/CE, de 6 de maig, i el Reial decret 1515/2007 de 16 de novembre:

3.1 Còpia del Butlletí de la Seguretat Social model TC1-TC2 dels 12 últims 
mesos segellat per l’entitat bancària (recordar que per mesura 312 cal tenir menys 
de 10 treballadors) i

3.2 En el cas de persones jurídiques: Còpia de la darrera declaració de l’impost 
de societats, liquidat (volum anual de negoci, balanç general anual).

4. En cas de modificació del projecte:
Projecte actualitzat per un professional competent de la inversió a realitzar amb 

la descripció de les obres, pressupost desglossat, plànols, etc., en aquells casos en 
què així ho exigeixi la normativa vigent i, en qualsevol cas, obligatori si inversió 
>150.000,00 euros.

5. En cas que s’hagin realitzat obres, documentació d’autorització municipal:
Còpia de la llicència municipal d’obres expedida i liquidada d’acord amb el cost 

d’execució d’obra sol·licitada, o exempció emesa per l’ajuntament.

6. Còpia de l’autorització/Llicència/Comunicació ambiental definitiva i actua-
litzada (encerclar la presentada), en cas de no haver-la presentat en la sol·licitud.

7. Documentació acreditativa del pagament.
7.1 Factures originals, i
7.2 Justificants acreditatius del pagament: justificant de transferència bancària, 

xecs nominatius, extractes de targeta de dèbit o crèdit, i
7.3 Extracte del compte bancari probatori de la sortida de fons del compte de 

la persona beneficiària cap a l’emissor de la factura.

8. En els casos en què l’actuació consisteixi en la construcció, rehabilitació o mi-
llora de béns inventariables susceptibles d’inscripció al Registre de la Propietat:
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Nota simple actualitzada on consti que el bé de què es tracti queda afectat a la 
subvenció per un període de 5 anys comptats a partir de la data de la resolució de 
concessió de l’ajut, així com l’import de la subvenció concedida. En cas d’allot-
jaments rurals regulats pel Decret 183/2010, de 23 de novembre, l’afectació és 
per 8 anys.

9. Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on s’ha realitzat la inver-
sió:

9.a) Nota simple del Registre, o bé
9.b) Còpia del contracte de lloguer, liquidat, amb durada mínima que garanteixi 

el compliment dels compromisos, o bé
9.c) Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat amb una durada mínima que 

garanteixi el compliment dels compromisos.
En cas que es presenti la documentació de 9.b) o 9.c) els compromisos cal mantenir-

los durant 5 anys a partir del moment de certificació i 8 anys en cas d’allotjaments 
rurals regulats pel Decret 183/2010, de 23 de novembre.

10. En el cas que sigui necessari un aval:
10.1. Certificat del resguard de dipòsit, i
10.2. Documentació justificativa conforme la manca de llicència ambiental no 

és imputable al beneficiari i s’han fet els tràmits oportuns davant l’Administració 
competent.

11. En el cas d’inversions de creació, millora o ampliació d’establiments, certi-
ficat actualitzat d’inscripció en el registre corresponent (per exemple Registre de 
Turisme de Catalunya (RTC), Registre de la Direcció General de Joventut, Registre 
de nuclis zoològics de Catalunya, Registre d’explotacions ramaderes, Cens del 
Consell Català de l’Esport).

12. En el cas que el promotor s’aculli a RSE, documents acreditatius de l’acom-
pliment del Pla de millora acordat amb el GAL.

13. Compte justificatiu, d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir 
en qualsevol dependència del DAAM o al web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/
guia-justificacio.

14. Memòria justificativa, d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir 
en qualsevol dependència del DAAM.

Només Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses.

1. En el cas d’inversions que suposin la creació, ampliació o millora d’empreses 
d’artesania no agroalimentària (regulades pel Decret 252/2000 i l’Ordre 25 de juliol 
de 2000 que el desenvolupa): Còpia del carnet d’artesà d’acord amb el repertori 
d’oficis.

Només en cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores, cal presentar:

1. Certificat actualitzat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
Hisenda.

2. Certificat actualitzat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat 
Social.

3. Certificat actualitzat de no tenir deutes amb la Generalitat de Catalunya.
4. Alta censal tributària relacionada amb l’activitat per la qual se sol·licita 

l’ajut.
5. En el cas de persones físiques o SCP, Comprovació relativa a microempresa 

o pime, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig, i el Reial decret 
1515/2007 de 16 de novembre: Còpia de la declaració de l’IRPF del darrer exercici, 
liquidada.

Mesura 323- Conservació i millora del patrimoni rural.
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1. Imprès d’altres ajuts sol·licitats o concedits (i-4883).

2. Còpia de la sol·licitud o resolució d’ajuts sol·licitats o concedits per altres 
departaments o organismes de l’exercici fiscal actual i dels dos exercicis fiscals 
anteriors, si s’escau.

3. En cas d’entitats sense ànim de lucre participades per ens locals, quan s’han 
realitzat obres i no s’ha presentat en el moment de sol·licitud, documentació d’au-
torització municipal:

Còpia de la llicència municipal d’obres expedida i liquidada d’acord amb el cost 
d’execució d’obra sol·licitada, o exempció emesa per l’ajuntament.

4. Contractes administratius de les obres o inversions o document aprovatori 
equivalent, juntament amb la documentació prèvia a la formalització del contracte, 
en cas que no s’hagin presentat a la sol·licitud.

5. En cas de modificació del projecte:
Projecte actualitzat per un professional competent de la inversió a realitzar amb 

la descripció de les obres, pressupost desglossat, plànols, etc., en aquells casos en 
què així ho exigeixi la normativa vigent i, en qualsevol cas, obligatori si inversió 
>150.000,00 euros.

6. Documentació acreditativa del pagament.
6.1 Factures originals, i
6.2 Justificants acreditatius del pagament: justificant de transferència bancària, 

xecs nominatius, i
6.3 Extracte del compte bancari probatori de la sortida de fons del compte de 

la persona beneficiària cap a l’emissor de la factura.

7. En els casos en que l’actuació consisteixi en la construcció, rehabilitació 
o millora de béns inventariables susceptibles d’inscripció al Registre de la Pro-
pietat:

Nota simple actualitzada on consti que el bé de què es tracti queda afectat a la 
subvenció per un període de 5 anys comptats a partir de la data de la resolució de 
concessió de l’ajut, així com l’import de la subvenció concedida.

8. Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on s’ha realitzat la inver-
sió:

8.a) Nota simple del Registre, o bé
8.b) Còpia del contracte de lloguer, liquidat, amb durada mínima que garanteixi 

el compliment dels compromisos, o bé
8.c) Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat amb una durada mínima que 

garanteixi el compliment dels compromisos.
En cas que es presenti la documentació de 8.b) o 8.c) els compromisos cal man-

tenir-los durant 5 anys a partir del moment de certificació.

9. En cas que sigui necessari un aval:
9.1 Certificat del resguard de dipòsit, i
9.2 Documentació justificativa conforme la manca de llicència ambiental no 

és imputable al beneficiari i s’han fet els tràmits oportuns davant l’Administració 
competent.

10. Certificació d’obres, signada pel director d’obra i ratificada per l’alcalde de 
l’ajuntament.

11. Documentació acreditativa de la designació del director d’obra (certificació 
o nomenament).

12. Justificació de la publicitat realitzada de l’obra mitjançant fotografies del 
cartell.
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13. Certificat de l’òrgan competent que acrediti el compliment de la Llei de 
contractes de les administracions públiques pel que fa als procediments de les 
adjudicacions de les actuacions subvencionables.

14. Compte justificatiu, d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir 
en qualsevol dependència del DAAM o al web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/
guia-justificacio.

15. Memòria justificativa, d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir 
en qualsevol dependència del DAAM.

Només en cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores, cal presentar:

1. Certificat actualitzat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
Hisenda.

2. Certificat actualitzat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat 
Social.

3. Certificat actualitzat de no tenir deutes amb la Generalitat de Catalunya.

Mesura 12301-Millora dels processos de transformació i comercialització dels 
productes agraris inclosos a l’annex 1 del Tractat CE, excepte els de la pesca.

1. Imprès d’altres ajuts sol·licitats o concedits (i-4883).

2. Còpia de la sol·licitud o resolució d’ajuts sol·licitats o concedits per altres 
departaments o organismes de l’exercici fiscal actual i dels dos exercicis fiscals 
anteriors, si s’escau.

3. Comprovació relativa a pime, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 
6 de maig, i el Reial decret 1515/2007 de 16 de novembre:

3.1 Còpia del Butlletí de la Seguretat Social model TC1-TC2 dels 12 últims 
mesos segellat per l’entitat bancària (recordar que per mesura 312 cal tenir menys 
de 10 treballadors) i

3.2 En el cas de persones jurídiques: còpia de la darrera declaració de l’impost 
de societats, liquidat (volum anual de negoci, balanç general anual).

4. En cas de modificació del projecte:
Projecte actualitzat per un professional competent de la inversió a realitzar amb 

la descripció de les obres, pressupost desglossat, plànols, etc., en aquells casos en 
què així ho exigeixi la normativa vigent i, en qualsevol cas, obligatori si inversió 
>150.000,00 euros.

5. En cas que s’hagin realitzat obres i no s’hagi presentat en el moment de sol-
licitud, documentació d’autorització municipal:

Còpia de la llicència municipal d’obres expedida i liquidada d’acord amb el cost 
d’execució d’obra sol·licitada, o exempció emesa per l’ajuntament.

6. Còpia de l’autorització/Llicència/Comunicació ambiental definitiva actualit-
zada (encerclar la presentada).

7. Documentació acreditativa del pagament.
7.1 Factures originals, i
7.2 Justificants acreditatius del pagament: justificant de transferència bancària, 

xecs nominatius, extractes de targeta de dèbit o crèdit, i
7.3 Extracte del compte bancari probatori de la sortida de fons del compte de 

la persona beneficiària cap a l’emissor de la factura.

8. En els casos en que l’actuació consisteixi en la construcció, rehabilitació o mi-
llora de béns inventariables susceptibles d’inscripció al Registre de la Propietat:

Nota simple actualitzada on consti que el bé de què es tracti queda afectat a la 
subvenció per un període de 5 anys comptats a partir de la data de la resolució de 
concessió de l’ajut, així com l’import de la subvenció concedida.

http://www.gencat.cat/daam/ajuts/guia-justificacio/


Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5995 – 31.10.2011 55989

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Disposicions

9. Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on s’ha realitzat la inver-
sió.

9.a) Nota simple del Registre, o bé
9.b) Còpia del contracte de lloguer, liquidat, amb durada mínima que garanteixi 

el compliment dels compromisos, o bé
9.c) Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat amb una durada mínima que 

garanteixi el compliment dels compromisos.
En cas que es presenti la documentació de 9.b) o 9.c) els compromisos cal man-

tenir-los durant 5 anys a partir del moment de certificació.

10. En el cas que sigui necessari un aval:
10.1 Certificat del resguard de dipòsit, i
10.2 Documentació justificativa conforme la manca de llicència ambiental no 

és imputable al beneficiari i s’han fet els tràmits oportuns davant l’Administració 
competent.

11. En el cas d’inversions de creació, millora o ampliació d’empreses de trans-
formació i comercialització de productes agraris:

Certificat actualitzat d’inscripció en el Registre Sanitari d’Indústries i productes 
alimentaris de Catalunya (RSIPAC) del Departament de Salut.

12. Certificació final de l’autor/a del projecte, acreditant que la indústria i /o 
les inversions s’adeqüen a la normativa mediambiental vigent. NOTA: aquesta 
certificació la pot fer un tècnic/a que no sigui el autor/a del projecte. En aquest cas, 
s’haurà de visar pel col·legi professional vigent.

13. En el cas que el promotor s’aculli a RSE, documents acreditatius de l’acom-
pliment del Pla de millora acordat amb el GAL.

14. Compte justificatiu, d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir 
en qualsevol dependència del DAAM o al web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/
guia-justificacio.

15. Memòria justificativa, d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir 
en qualsevol dependència del DAAM.

Només en cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 9.6 de les bases reguladores, cal presen-
tar:

1. Certificat actualitzat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
Hisenda.

2. Certificat actualitzat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat 
Social.

3. Certificat actualitzat de no tenir deutes amb la Generalitat de Catalunya.
4. Alta censal tributària relacionada amb l’activitat per la qual se sol·licita 

l’ajut.
5. En el cas de persones físiques o SCP, Comprovació relativa a microempresa 

o pime, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig, i el Reial decret 
1515/2007 de 16 de novembre: còpia de la declaració de l’IRPF del darrer exercici, 
liquidada.

6. En el cas d’inversions de creació, millora o ampliació d’empreses de transfor-
mació i comercialització de productes agraris:

7.a) Certificat actualitzat d’Inscripció al Registre d’Indústries Agràries i Alimen-
tàries de Catalunya (RIAAC) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, o bé

7.b) Certificat actualitzat d’Inscripció al Registre d’Establiments Industrials de 
Catalunya (REIC) del Departament d’Empresa i Ocupació.

http://www.gencat.cat/daam/ajuts/guia-justificacio/
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ANNEX 5

Procediment de comunicació prèvia a l’inici de les inversions. Mesura 410. Leader

1. Persones interessades
Les persones que tinguin previst acollir-se als ajuts per a l’aplicació d’estratègies 

de desenvolupament rural regulades en aquesta Ordre, que s’estableixen en el marc 
de l’eix 4 Leader del PDR 2007-2013, aprovat per la Decisió de la Comissió de 15 de 
febrer de 2008, i que necessàriament hagin d’iniciar les actuacions amb anterioritat 
a la publicació de la convocatòria dels ajuts poden comunicar aquesta circumstància 
a l’Administració, a través del GAL corresponent, i sol·licitar la visita prèvia de 
comprovació de no inici de les inversions.

2. Comunicació i sol·licitud de visita prèvia
a) La comunicació prèvia a l’inici de les inversions s’ha d’efectuar en format 

sol·licitud prèvia de visita de no inici de les inversions, mitjançant l’imprès de sol-
licitud i-4891 L0-409.

b) L’imprès normalitzat de comunicació i sol·licitud es pot descarregar des 
del web http://www.gencat.cat/daam/ajuts o obtenir en qualsevol dependència 
del DAAM i dels GAL. Ha d’anar signat per la persona sol·licitant o una persona 
legitimada per actuar en el seu nom i representació. S’ha de presentar a la seu del 
GAL Leader al qual, d’acord amb l’annex 2 d’aquesta Ordre, pertany el municipi 
on s’hagin d’executar les inversions o les actuacions, i s’adreçarà al director o a la 
directora general de Desenvolupament Rural.

c) Els interessats poden iniciar les actuacions a partir de l’endemà de la data de 
signatura de l’acta de control de no inici de les inversions.

d) L’efecte de la presentació d’aquesta comunicació i la realització de la visita 
de comprovació de no inici de les inversions és únicament la constatació d’aquest 
fet i determinarà el moment en el qual s’han iniciat, sense que en cap cas suposi 
la subvencionabilitat ni l’elegibilitat de les inversions previstes. La no-presentació 
de la sol·licitud d’ajut un cop s’hagi convocat i de la resta de documentació o el no 
compliment dels requeriments que s’escaiguin d’acord amb la propera convocatòria 
d’ajuts, invalida tot el procés iniciat mitjançant la presentació de sol·licitud prèvia 
de visita de no inici de les inversions (L0).

e) La comunicació i la sol·licitud de visita prèvia a l’inici de les inversions anirà 
acompanyada de la documentació que es relaciona a continuació. No obstant això, 
no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment al DAAM 
i de la qual no hagin variat les dades i continuïn essent vigents. En aquest cas, quan 
s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del DAAM diferent a aquella 
on es va presentar la documentació caldrà indicar en l’imprès de sol·licitud en quin 
procediment, campanya o any i unitat del DAAM es va aportar la documentació 
requerida:

Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant, o de qui la repre-
senti mitjançant DNI/NIF/NIE, o altre document que l’acrediti si s’escau. En cas 
que no autoritzi el DAAM a verificar aquesta informació mitjançant l’imprès de 
sol·licitud de visita de no inici de les inversions, caldrà aportar la fotocòpia del 
DNI/NIF/NIE.

Acreditació de la representació per qualsevol mitjà admès en dret que en deixi 
constància, si s’escau.

Projecte o Memòria descriptiva de les inversions previstes, mitjançant l’imprès 
de sol·licitud.

Pressupost, desglossat per partides i conceptes, mitjançant l’imprès de sol-
licitud.

3. Terminis
3.1 El termini per presentar les sol·licituds serà des de l’endemà de la finalitza-

ció del termini per presentar les sol·licituds d’ajut per a la mesura 410 fins a la data 
d’entrada en vigor de la propera ordre de convocatòria d’aquests ajuts.
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3.2 El termini màxim per comunicar al sol·licitant l’avís per efectuar la visita 
prèvia de no inici d’inversions serà de 2 mesos a comptar des de la data de presentació 
de la sol·licitud. En cas de manca de comunicació en aquest termini, la sol·licitud 
es considera desestimada per silenci administratiu.

4 Règim jurídic de la comunicació i la sol·licitud
Sens perjudici del que estableix la normativa reguladora del PDR i l’aplicable 

en matèria de subvencions, les persones físiques o jurídiques que s’acullin al que 
disposa aquesta Ordre se sotmeten a les condicions següents:

a) Els projectes d’inversió executats i pagats en la seva totalitat abans de la data 
de publicació de la propera convocatòria i les bases reguladores dels ajuts de la 
convocatòria següent no seran subvencionables.

b) En els casos en què les despeses a realitzar superin la quantia de 30.000,00 
euros en el supòsit de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en el supòsit de 
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, el sol·licitant haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la 
prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les especials característiques 
de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat suficient nombre d’entitats 
que ho subministrin o ho prestin. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hau-
ran d’aportar amb la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà conforme a criteris 
d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar aquesta elecció expressament en una 
memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. En cas que 
no s’aportin aquestes tres ofertes, la despesa no es considerarà subvencionable.

c) La despesa realitzada s’haurà d’acreditar mitjançant factures i documents 
probatoris del pagament efectuat. No s’acceptaran com a subvencionables paga-
ments realitzats en metàl·lic.

d) Tota la documentació de l’expedient, així com les factures i els justificants 
acreditatius del pagament, haurà d’anar exclusivament a nom de la persona bene-
ficiària de l’ajut.

(11.293.097)

*


	DISPOSICIONS
	ECO/282/2011, de 17 d’octubre, per la qual es modifica l’Ordre IRP/416/2010, de 5 d’agost, de concreció de la comercialització de la loteria Binjocs mitjançant l’ús d’un sistema informàtic.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	RESOLUCIÓ
	ENS/2535/2011, de 19 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 29 de setembre de 2011, del recurs interposat per la titularitat del centre educatiu privat Llissach, de Santpedor, contra la Resolució ENS/224/2011, de 26 de gener.
	RESOLUCIÓ
	ENS/2548/2011, de 17 d’octubre, per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades del centre privat Arrels II, de Solsona.
	RESOLUCIÓ
	ENS/2549/2011, de 18 d’octubre, per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades del centre privat Joviat, de Manresa.
	RESOLUCIÓ
	ENS/2550/2011, de 18 d’octubre, per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades del centre privat Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat.
	RESOLUCIÓ
	ENS/2551/2011, de 18 d’octubre, per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades del centre privat Badalonès, de Badalona.
	RESOLUCIÓ
	ENS/2552/2011, de 18 d’octubre, per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades del centre privat L’Esperança, de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	ENS/2553/2011, de 18 d’octubre, per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades del centre privat Bemen 3, de Barcelona.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	EDICTE
	de 6 d’octubre de 2011, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent als municipis de Prat de Comte i el Pinell de Brai.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	ORDRE
	AAM/281/2011, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu, i es convoquen els corresponents a 2011.
	ORDRE
	AAM/283/2011, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya, mesura 410, en el marc de l’eix 4 Leader, del Programa de Desenvolupament Rural d
	e Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l’any 2011.
	DEPARTAMENT
	DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
	INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
	RESOLUCIÓ
	BSF/2533/2011, de 26 d’octubre, per la qual s’amplia l’import global destinat a la convocatòria de subvencions a entitats per a la realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	RESOLUCIÓ
	EMO/2526/de 12 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2010 del Conveni col·lectiu de l’empresa Centres Autoequip, SA (codi de conveni núm. 7902822).
	EDICTE
	de 18 d’octubre de 2011, sobre acords de la Comissió de Preus de Catalunya.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	PRE/2555/2011, de 25 d’octubre, de nomenament dels membres del Consell de les Comunitats Catalanes.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	ECO/2534/2011, de 24 d’octubre, de cessament de la senyora Carme Prat Vila com a secretària del director de l’Agència Tributària de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	RESOLUCIÓ
	ENS/2536/2011, de 21 d’octubre, per la qual s’adapten diversos nomenaments a l’estructura del Departament d’Ensenyament.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	EDICTE
	de 24 d’octubre de 2011, de notificació de l’inici del procediment de revocació del nomenament d’un membre del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del tràmit d’audiència.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	RESOLUCIÓ
	TES/2537/2011, de 10 d’octubre, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball del Departament de Territori i Sostenibilitat (convocatòria de provisió núm. TES/01/11).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	RESOLUCIÓ
	AAM/2538/2011, de 14 d’octubre, de cessament del senyor Joan Barniol Garriga com a subdirector general d’Indústries Agroalimentàries de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
	RESOLUCIÓ
	AAM/2539/2011, de 14 d’octubre, de cessament del senyor Ignasi Olivella Prats com a cap de la Secció de Protecció del Litoral de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
	RESOLUCIÓ
	AAM/2540/2011, de 14 d’octubre, de cessament del senyor Ramón Jordana de Simón com a cap del Servei d’Estructures Pesqueres de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
	RESOLUCIÓ
	AAM/2541/2011, de 14 d’octubre, de cessament del senyor Albert Maria i Soliva com a cap de la Secció de la Inspecció Pesquera de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
	RESOLUCIÓ
	AAM/2542/2011, de 14 d’octubre, de cessament de la senyora Àngela Martínez Izcara com a cap de la Secció d’Inspecció i Control de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
	RESOLUCIÓ
	AAM/2543/2011, de 14 d’octubre, de cessament del senyor Jaume Sió Torres com a subdirector general d’Innovació Rural de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
	RESOLUCIÓ
	AAM/2544/2011, de 14 d’octubre, de cessament del senyor Josep Garcia Monjo com a cap de la Secció de Tècniques Bàsiques i Espectrofotomètriques de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
	RESOLUCIÓ
	AAM/2545/2011, de 14 d’octubre, de cessament del senyor Jaume Bosch Collet com a cap de la Secció de Tècniques Cromatogràfiques de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
	RESOLUCIÓ
	AAM/2546/2011, de 14 d’octubre, de cessament de la senyora Rosario Allué Puyuelo com a cap de la Servei de Recursos Marins de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
	RESOLUCIÓ
	AAM/2547/2011, de 14 d’octubre, de cessament del senyor Josep Manel Grases Freixedas com a cap de l’Àrea de Programació Tècnica i Analítica de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	RESOLUCIÓ
	EMO/2554/2011, de 6 d’octubre, per la qual es disposa la publicació i l’exposició de la Resolució de la Subsecretaria del Ministeri de Treball i Immigració de 6 d’octubre de 2011, per la qual s’aprova la relació provisional de persones aspirants admeses, 
	es publica la relació de persones excloses i s’anuncia la data, l’hora i el lloc en què es durà a terme el primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés al Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social, convocades per l’Ordre TIN/2335/
	2011, de 29 de juliol.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT 
	de governació
	I RELACIONS INSTITUCIONALS
	JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 30 de setembre de 2011, pel qual es notifiquen resolucions de preu just d’expedients d’expropiació.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministraments (exp. 01/2012).
	AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
	I DE RECERCA
	EDICTE
	de 30 de setembre de 2011, pel qual es notifica a les possibles persones interessades la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 355/2011 A1-procediment abreujat.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. CSE/AH01/1100317939/12/PA).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	EDICTE
	de 29 de setembre de 2011, de notificació de resolució d’expedient sancionador (exp.TSE-224-10).
	EDICTE
	d’11 d’octubre de 2011, de notificació d’acord d’inici i plec de càrrecs d’expedients sancionadors (exp. TSE-75-11 i TSE-102-11).
	EDICTE
	de 18 d’octubre de 2011, pel qual es notifica una resolució dictada en un expedient sancionador (exp. NSE-1/2011).
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Anunci d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental d’una activitat promoguda per Endesa Generación, SA, al terme municipal de Tordera (exp. BA20110009) (DOGC núm. 5983, pàg. 52558, de 13.10.2011).
	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 26 d’octubre de 2011, pel qual es notifiquen actes administratius dictats en expedients sancionadors.
	AGÈNCIA de l’habitatge de catalunya
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	de licitació de diverses obres.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	EDICTE
	de 28 de setembre de 2011, de notificació de la Resolució CMC/3072/2010, de 13 de setembre, per la qual s’incoa expedient de declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, a favor de la zona arqueològica de la muntanya
	 de Sant Julià de Ramis, en el terme de Sant Julià-Medinyà, i s’obre un període d’informació pública.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	EDICTE
	de 21 d’octubre de 2011, pel qual es notifica l’acord d’inici i el plec de càrrecs d’un expedient sancionador (exp. PC-G-10/2011).
	EDICTE
	de 21 d’octubre de 2011, de notificació de resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 21 d’octubre de 2011, pel qual es notifica l’inici d’expedients sancionadors i propostes de resolució.
	EDICTE
	de 21 d’octubre de 2011, de notificació d’un acte administratiu (exp. Ei 130.2011).
	EDICTE
	de 25 d’octubre de 2011, pel qual se sotmet a informació pública el projecte d’ordre per la qual es modifica l’Ordre AAR/442/2009, de 5 de setembre, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre.
	DEPARTAMENT
	DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. BE-2011-708).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. BE-2011-489).
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 13 d’octubre de 2011, de notificació de resolucions de recursos d’alçada referents a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 14 d’octubre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	EDICTE
	de 14 d’octubre de 2011, de notificació de resolucions relatives a sol·licituds d’ajuts i/o beques per a l’assistència a accions formatives d’oferta.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte.
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 26 de març de 2010, per la que es crea un fitxer de dades de caràcter personal.
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DIVERSOS
	INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA
	MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’AMETLLA DEL VALLÈS
	CASTELLOLÍ
	COLLBATÓ
	MONT-ROIG DEL CAMP
	NAVATA
	RIPOLL
	SALOU
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT ESTEVE SESROVIRES.
	SANT FELIU DE GUÍXOLS
	SITGES
	CONSELLS
	COMARCALS
	ALT CAMP
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 d’Igualada, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1086/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Figueres, sobre actuacions de judici verbal (exp. 176/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 224/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Girona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 124/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Terrassa, sobre actuacions de guarda i custòdia contenciós (exp. 401/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 131/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Terrassa, sobre actuacions de judici de separació contenciosa (exp. 1301/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 388/2010).

		2011-10-28T15:23:18+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




