
Tarragona Regió del Coneixement
     

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Ppost 2012 a 2014: 4.071.103€ (2012) + 6.534.150€ (2013) + 2.463.047€ (2014) -> (70% DAAM) Termini(s): 30/11/2011

5.600.700€ --> Fons FEDER (30%)

01.- Beneficiaris

Persones Físiques o Jurídiques que realitzin inversions ≥ 12.000€ en l'àmbit territorial Leader.

02.- Resum

La resolució de l'ajut serà com a màxim de 6 mesos després del tancament de la sol·licitud.

Enllaços d'interès:

> DOGC: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5995/11293097.pdf

> DAAM: http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=8395

03.- Línies d'actuació

Les mesures que s'engloben en la Mesura 410 del DAR: Aplicació d'estratègies de desenvolupament rural.

> Mesura 12301. Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i agrobotigues.

   (els productes a què fa referència aquesta mesura, tant els inicials com els transformats, han d'estar inclosos en l'annex I del tractat de la CE)

- creació, ampliació i/o millora de microempreses agroalimentàries majoristes

- creació, ampliació i/o millora de PiMEs agroalimentàries majoristes

- creació, ampliació i/o millora d' agrobotigues

> Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses.

> Mesura 313. Foment d'activitats turístiques.

> Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural.

04.- Ajuts màxims i tipus

Tipus segons mesures i productius o no.

Projectes Productius (amb ànim de lucre):

Mesura Sub./Fin. Ajut màx Màxim Comentari

12301 Subvenció 35% 200.000 € Inversió total microempreses i PiMEs < 250.000€. 

312 Subvenció 35% 200.000 € No pertànyer al sector turisme, oci o agroalimentari.

313 Subvenció 35% 200.000 € Per hotels, fondes i hostals (màxim 50 habitacions), rutes i altres serveis.

Projectes No Productius (sense ànim de lucre): 

Mesura Sub./Fin. Ajut màx Màxim Comentari

323 Subvenció 80% 250.000 € Inversió > 300.000 € i es dona prioitat als projectes en municipis < 5.000 Hab.

Ajuts diversificació economia de zones rurals 2007-13

Programa LEADER (Dep. d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural)

Atenció: a l'annex 3 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (veure enllaç següent) apareix la documentació específica per a cadascuna de 

les actuacions. La sol·licitud es fa via Internet des de la pròpia pàgina del DAAM.

Els ajuts Leader formen part del conjunt de mesures pel desenvolupament rural de Catalunya dintre del PDR (pla de desenvolupament rural) 2007-

2013. Es tracta d'ajuts en què mitjançant els  grups d'acció local (GAL) s'articulen mesures de forma propera a la realitat territorial. En aquest cas, 

els ajuts a la diversificació inclouen:

           -Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i agrobotigues. Creació, millora i/o 

             ampliació de microempreses o petites i mitjanes empreses agroalimentàries o agrobotigues. 

          - Creació i desenvolupament de microempreses. Creació, millora i/o ampliació de microempreses, per diversificar i 

             potenciar el teixit econòmic en els territoris rurals.

          - Foment d'activitats turístiques. Creació, millora i/o ampliació d'establiments turístics de capacitat reduïda o d'empreses 

            d'activitats d'oci o desenvolupament i comercialització de serveis turístics i establiment de rutes de productes de qualitat,

            patrimoni arquitectònic i natura.

         - Conservació i millora del patrimoni rural. Projectes d'inversió superiors a 300.000 euros per a l'embelliment de nuclis 

            antics, recuperació de la arquitectura 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.

És important NO haver iniciat el projecte abans de la data d'enviament de la sol·licitud, i recomanable no iniciar-lo abans de la seva resolució.

Persones Físiques o Jurídiques que realitzin actuacions o projectes adreçats a alguna de les finalitats dels ajuts i que suiguin propietàries o 

usufructuària/àries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres o, en el cas de no ser-ho, disposar consentiment per escrit de la/les 

persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.
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En els casos en que els GAL apliquin el codi de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) a nivell 2 o 3, per a les mesures 12301,

312, i 313, es podrà subvencionar fins el 40% amb el màxim de 200.000 €, s'entén de projectes productius.

En tots els casos el període màxim de la inversió és de 3 anys.

05.- Conceptes Subvencionables

Seran subvencionables totes les despeses directament relacionades amb l'execució del projecte excepte les llistades a continuació.

NO seran subvencionables les despeses referents a:

a) Projectes iniciats amb anterioritat a la data de l’acta de no inici d’inversions.

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 empreses (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.

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.

q) L’adquisició de vehicles.

r) Les despeses corrents de les empreses.

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

v) Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis.

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

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.

p) Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada que no tinguin la consideració de 

càmping o similars.

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

oficials.

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.

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.

Les despeses generals i els honoraris tècnics d’execució dels projectes visats seran elegibles amb un màxim del 12% de la inversió realment 

executada, sempre que corresponguin a activitats aprovades.

b) Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera independent. El projecte subvencionat ha de permetre el ple 

funcionament de l’activitat econòmica i ha de tenir identitat i coherència global.

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 

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.
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Pressupost 2010-2011 1.467.300 € Termini(s): 13/02/2010

06.- Criteris de Valorització i Priorització dels Projectes.

Projectes de naturalesa productiva: Projectes de naturalesa no productiva:

Criteris de qualitat i competitivitat territorial Criteris de qualitat i competitivitat territorial

 - 1 Contribució al desenvolupament integral de la zona: 90 punts. —1 Contribució al desenvolupament integral de la zona: 70 punts.

 - 2 Creació d’ocupació directa: 25 punts. —2 Impacte ambiental i millora de l’entorn: 10 punts.

 - 3 Valor afegit del projecte: 15 punts. —3 Creació d’ocupació directa: 30 punts.

 - 4 Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 5 punts. —4 Valor afegit del projecte: 30 punts.

 - 5 Afavoriment de les condicions necessàries per a l’ús de les TIC: 10 punts. —5 Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 5 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 —7 Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 15 punts.

de la Llei de Barris: 20 punts —8 Adequació dels objectius al programa: 30 punts.

Criteris de política de qualitat integral

—1 Estratègia econòmica: 80 punts. Criteris de política de qualitat integral

—2 Estratègia ambiental: 60 punts. —1 Estratègia econòmica: 80 punts.

—3 Estratègia social: 60 punts. —2 Estratègia ambiental: 60 punts.

Total: 400 punts. —3 Estratègia social: 60 punts.

De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte. Total: 400 punts.

De 201 a 215 punts, se li atorgarà un 23% de subvenció.

De 216 a 225 punts, se li atorgarà un 24% de subvenció. De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte.

De 226 a 230 punts, se li atorgarà un 25% de subvenció. De 201 a 225 punts, se li atorgarà entre un 50 i un 59% de subvenció.

De 231 a 240 punts, se li atorgarà un 26% de subvenció. De 226 a 250 punts, se li atorgarà entre un 60 i un 69% de subvenció.

De 241 a 250 punts, se li atorgarà un 27% de subvenció. De 251 a 350 punts, se li atorgarà entre un 70 i 79% de subvenció.

De 251 a 260 punts, se li atorgarà un 28% de subvenció. De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.

De 261 a 275 punts, se li atorgarà un 29% de subvenció.

De 276 a 280 punts, se li atorgarà un 30% de subvenció.

De 281 a 289 punts, se li atorgarà un 31% de subvenció.

De 290 a 294 punts, se li atorgarà un 32% de subvenció.

De 295 a 324 punts, se li atorgarà un 33% de subvenció.

De 325 a 350 punts, se li atorgarà un 34% de subvenció.

De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 35% de subvenció

07.- Dades del Grup d'Acció Local, territorialitat i nivell de Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia

NIF: P4300063G.

Seus:

Montblanc (Tarragona), c. Daroca, 1, codi postal: 43400.

Valls (Tarragona), c. Mossèn Martí, 3, codi postal: 43800.

Santa Coloma de Queralt (Tarragona), 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 d’ RSE: 2.

LEADER
Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia

—6 Afavoriment de les condicions necessàries per a l’ús de les TIC: 10 punts
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Pressupost 2010-2011 1.350.000 € Termini(s): 13/02/2010

06.- Criteris de Valorització i Priorització dels Projectes.

Projectes de naturalesa productiva: Projectes de naturalesa no productiva:

Criteris de qualitat i competitivitat territorial Criteris de qualitat i competitivitat territorial

—1 Contribució al desenvolupament integral de la zona: 100 punts. —1 Contribució al desenvolupament integral de la zona: 80 punts.

—2 Creació d’ocupació directa: 60 punts. —2 Impacte ambiental i millora de l'entorn: 40 punts.

—3 Valor afegit del projecte: 60 punts. —3 Valor afegit del projecte: 20 punts.

—4 Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 30 punts. —4 Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 40 punts.

—5 Modalitat del projecte: 30 punts. —5 Preservació del patrimoni cultural: 80 punts.

Criteris de política de qualitat integral —6 Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 20 punts.

—1 Estratègia econòmica: 40 punts. Criteris de política de qualitat integral

—2 Estratègia social: 30 punts. —1 Estratègia econòmica: 40 punts.

—2 Estratègia ambiental: 30 punts. —2 Estratègia ambiental: 40 punts.

Total: 400 punts. —3 Estratègia social: 40 punts.

Total: 400 punts.

De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte. De 0 a 249 punts, es rebutjarà el projecte.

De 201 a 250 punts, se li atorgarà un 20% de subvenció. De 250 a 300 punts, se li atorgarà un 70% de subvenció.

De 251 a 300 punts, se li atorgarà entre un 21% i un 25% de subvenció. De 301 a 400 punts, se li atorgarà un 80% 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.

07.- Dades del Grup d'Acció Local, territorialitat i nivell de Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

NIF: P4300064E.

Seu:

Tortosa (Tarragona), plaça 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 d’RSE: 2.

LEADER
Baix Ebre i Montsià
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Pressupost 2010-2011 1.442.100 € Termini(s): 13/02/2010

06.- Criteris de Valorització i Priorització dels Projectes.

Projectes de naturalesa productiva: Projectes de naturalesa no productiva:

Criteris de qualitat i competitivitat territorial Criteris de qualitat i competitivitat territorial

—1 Contribució al desenvolupament integral de la zona: 90 punts. —1 Viabilitat tècnica, caràcter innovador i demostratiu: 120 punts.

—2 Impacte ambiental i millora de l’entorn: 20 punts. —2 Adequació del projecte a l’estratègia global, sectorial i actuacions 

—3 Creació d’ocupació directa: 40 punts. prioritàries: 160 punts.

—4 Modalitat del projecte: 40 punts. —3 Altres criteris degudament motivats per la Comissió Tècnica: 120 punts.

—5 Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 50 punts. Total: 400 punts.

—6 Adequació dels objectius al programa: 60 punts. De 0 a 200 punts, es rebutjarà el projecte.

Criteris de política de qualitat integral De 201 a 250 punts, se li atorgarà un 50% de subvenció.

—1 Estratègia econòmica: 18 punts. De 251 a 300 punts, se li atorgarà un 60% de subvenció.

—2 Estratègia ambiental: 16 punts. De 301 a 350 punts, se li atorgarà un 70% de subvenció.

—3 Estratègia social: 16 punts. De 351 a 400 punts, se li atorgarà un 80% de subvenció.

Criteris de puntuació específics

Productes agroalimentaris 

—1 Infraestructures de producció que assegurin l’elaboració de productes de

qualitat: 14 punts.

—2 Valorització dels productes: 10 punts.

—3 Establiments amb les instal·lacions visitables: 13 punts.

—4 Venda de productes in situ: 13 punts.

Artesania local, serveis i petita indústria

—1 Artesania i valorització de les produccions locals: 50 punts.

Establiments de turisme rural i oci 

—1 Infraestructures que assegurin l’oferta del producte de qualitat: 24 punts

—2 Millora de l’oferta d’oci, dels productes locals i de promoció dels espais

naturals: 26 punts.

Empresa, petita indústria i comerç

—1 Inversions en microempreses que generin activitats econòmiques 

a la zona: 25 punts.

—2 Puntuació específica segons tipus d'empresa: 25 punts.

Total: 400 punts.

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.

07.- Dades del Grup d'Acció Local, territorialitat i nivell de Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

Consorci Leader Priorat Baix Camp

NIF: P4300065B.

Seus:

Falset (Tarragona), c. Sant Marcel, 7, 2n 2a, codi postal: 43730.

Reus (Tarragona), c. Dr. Ferran, 8, codi postal: 43202.

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 d’ RSE: 2.

LEADER

Priorat i Baix camp
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Pressupost 2010-2011 1.356.500 € Termini(s): 13/02/2010

06.- Criteris de Valorització i Priorització dels Projectes.

Projectes de naturalesa productiva: Projectes de naturalesa no productiva:

Criteris de qualitat i competitivitat territorial Criteris de qualitat i competitivitat territorial

—1 Contribució al desenvolupament integral de la zona: 92 punts. —1 Contribució al desenvolupament integral de la zona: 92 punts.

—2 Creació d’ocupació directa: 28 punts. —2 Impacte ambiental i millora de l’entorn: 8 punts.

—3 Valor afegit del projecte: 24 punts. —3 Creació d’ocupació directa: 28 punts.

—4 Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 24 punts. —4 Valor afegit del projecte: 24 punts.

—5 Modalitat del projecte: 32 punts. —5 Utilització de recursos endògens al llarg dels processos: 24 punts.

—6 Preservació del patrimoni cultural: 8 punts. —6 Afavoriment de les condicions necessàries per a l’ús de les TIC: 8 punts.

—7 Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial: 60 punts. —7 Modalitat del projecte: 32 punts.

—8 Adequació dels objectius al programa: 24 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 política de qualitat integral Criteris de política de qualitat integral

—1 Estratègia econòmica: 36 punts. —1 Estratègia econòmica: 52 punts.

—2 Estratègia ambiental: 36 punts. —2 Estratègia ambiental: 8 punts.

—3 Estratègia social: 36 punts. —3 Estratègia social: 32 punts.

Total: 400 punts. Total: 400 punts.

De 0 a 120 punts, es rebutjarà el projecte. De 0 a 47 punts, es rebutjarà el projecte.

De 121 a 160 punts, se li atorgarà un 20% de subvenció. De 48 a 120 punts, se li atorgarà un 60% de subvenció.

De 161 a 240 punts, se li atorgarà un 25% de subvenció. De 121 a 160 punts, se li atorgarà un 65% de subvenció.

De 241 a 320 punts, se li atorgarà un 30% de subvenció. De 161 a 240 punts, se li atorgarà un 70% de subvenció.

De 321 a 400 punts, se li atorgarà un 35% 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.

07.- Dades del Grup d'Acció Local, territorialitat i nivell de Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

NIF: Q9350014H.

Seus:

Móra d’Ebre (Tarragona), plaça Sant Roc, 2, codi postal: 43740.

Gandesa (Tarragona), 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 d ’RSE: 2.

LEADER

Ribera d'Ebre i Terra Alta
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