
Tarragona, Regió  del Coneixement Oficina Tècnica d' Innovació

Pressupost: 4,830M€, dels quals 1,175M€ a Eix 2 i 3,655M€ a Eix 4 Data límit de sol·licitud:  19/12/2012

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Programa Operatiu FEDER http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Arxius/doc_41450520_1.pdf

Termini de resolució: 19 de juny de 2013

Sol·licitud:

b) Màxim 1 sol·licitud per beneficiari

c) A través de l'EACAT www.eacat.cat,

Documentació, juntament amb la sol·licitud:

a) Memòria


b) Plànols generals i plànol de situació 

d) Declaració d’impacte ambiental

Formulari de sol·licitud i índex de la memòria a: http://municat.gencat.cat/

DOGC Convocatòria: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6239/1266199.pdf

03.- Línies d'actuació

Eixos i Categories:

Eix 2. Medi ambient i prevenció de riscos.

2.50. Rehabilitació de zones industrials i terrenys contaminats.

Eix 4. Desenvolupament sostenible local i urbà.

4.57. Altres ajuts per millorar els serveis turístics. Suport a les operacions de millora dels serveis turístics.

4.58. Protecció i conservació del patrimoni cultural. Conservació i recuperació del patrimoni historicoartístic.

c) Certificat expedit per l’òrgan competent que acrediti la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles, si escau, en funció del projecte.

e) Si el projecte s’ha de dur a terme al territori de la Xarxa Natura 2000, certificat que l’execució del projecte no està inclosa en les afectacions 

generals de les directrius de la Xarxa Natura 2000.

f) Si cal algun informe i/o autorització per tal d’executar el projecte o dur a terme l’activitat subvencionada serà necessari aportar aquesta 

documentació.

Ens locals i consorcis.

Els ens beneficiaris seran, amb caràcter general, els executors de cadascun dels projectes, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat 

d’autoorganització i en el marc dels acords corresponents, l’ens beneficiari decideixi que l’operació l’executin altres ens públics.

FEDER Catalunya 2007-2013

Eixos 2 i 4

Obrir la convocatòria per presentar sol·licituds d’operacions susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, 

eixos 2-4, per  a la convocatòria 2007 2013.

Període d’execució: no poden haver-se iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i hauran d’estar executades i pagades el 31 de desembre de 2014.

Taxa de cofinançament: 50% de la despesa elegible.

Incompatibilitats: no es podrà donar el supòsit de doble finançament de les despeses imputades al projecte amb altres ajuts procedents de 

règims comunitaris o nacionals que rebin finançament comunitari, ni es podran rebre ajuts d’altres programes operatius cofinançats pel FEDER 

diferents del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013.

2.53. Prevenció de riscos, incloses l’elaboració i aplicació de plans i mesures per prevenir i gestionar els riscos naturals i 

tecnològics.

4.61. Projectes integrats per a la regeneració urbana i rural. Operacions de desenvolupament i rehabilitació integral local.

a) Aprovades per l'òrgan competent i formalitzades pel secretari

Pressupost per projecte: Despesa subvencionable mínima de 200.000 euros i màxima d’1.000.000 euros.
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05.- Criteris d'avaluació

1.       Criteris de maduresa. (màxim de 40 punts)

d)      Estat administratiu del projecte. El màxim de puntuació d’aquest apartat és de 5 punts.

2.       Criteris socioeconòmics.  (màxim de 35 punts) 

3.       Criteris de complementarietat. (màxim de 10 punts)

a)      Que l’actuació comporti un canvi significatiu en el nucli beneficiat. El màxim de puntuació d’aquest apartat és de 5 punts.

4.       Criteris innovadors. (màxim de 10 punts)

5.       Criteris mediambientals. (màxim de 5 punts)

c)       Dèficits socials i locals importants o problemes econòmics, socials o ambientals especialment greus. Creació, manteniment o 

consolidació de llocs de treball de qualitat i de capacitat formativa, molt especialment si afecten col·lectius desfavorits. Dependència 

econòmica d’un únic sector productiu. El màxim de puntuació d’aquest apartat és de 9 punts.

04.- Requisits dels projectes objecte de finançament

a) No han d’haver conclòs abans de la data a partir de la qual es considerin subvencionables, que és la data de resolució de la convocatòria, la 

qual es dictarà dins el termini de sis mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació  de les sol·licituds

b) S’han d’adequar als objectius, eixos i categories establerts en el Programa  operatiu i en els documents que el despleguin, i s’han de poder 

lliurar a l’ús públic, totalment, una vegada executada l’operació objecte de cofinançament.

c) L’operació pot adoptar les modalitats d’inversió, estudis, treballs tècnics,  projectes o actuació de demostració i/o difusió. Totes les 

inversions s’han de poder lliurar a l’ús públic, totalment, una vegada executada l’operació objecte de cofinançament.

d) No han de patir, abans de transcórrer cinc anys des de la finalització, cap modificació de la qual derivi un canvi en la naturalesa de la 

propietat.

a)      Disponibilitat de cofinançament per a l’execució de l’operació. Per a la seva valoració es tindrà en compte només el cofinançament 

consolidat i això s’acreditarà amb documentació adjunta (resolució de concessió, certificat de la intervenció, etc.). El màxim de puntuació 

d’aquest apartat és de 15 punts.

b)      Disponibilitat de terrenys i/o dels béns immobles on es dugui a terme l’operació. El màxim de puntuació d’aquest apartat és de 10 

punts.

a)      Actuacions que signifiquin una potenciació de les infraestructures turístiques o encaminades a augmentar la competitivitat de l’oferta 

turística catalana. Actuacions que fomentin la protecció, rehabilitació i preservació del patrimoni cultural. El màxim de puntuació d’aquest 

apartat és de 12 punts.

c)       Operacions emmarcades en projectes globals del territori i/o estratègics. El màxim de puntuació d’aquest apartat és de 10 punts.

b)      Nombre d’habitants directament beneficiats per l’operació, així com el percentatge que en resulti respecte de la població total de 

referència. Regressió demogràfica: pèrdua o envelliment de població. El màxim de puntuació d’aquest apartat és de 8 punts.

d)      Regressió urbanística: espais afectats per degradació progressiva. Taxa d’atur superior a la mitjana catalana. Estacionalitat del turisme. 

El màxim de puntuació d’aquest apartat és de 6 punts.

b)      La complementarietat de l’operació amb altres programes del Departament de Governació i Relacions Institucionals; altres 

departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions (diputacions provincials, consells comarcals, Administració general de 

l’Estat), especialment en tot el que faci referència a programes de desenvolupament local i gestió dels espais, sempre que cap d’aquests 

altres programes estigui finançat per fons europeus. El màxim de puntuació d’aquest apartat és de 5 punts.

a)      Ús i difusió de noves tecnologies en àmbits on no s’utilitzaven anteriorment. El màxim de puntuació d’aquest apartat és de 5 punts.

b)      Aplicació de mètodes no utilitzats en l’àmbit local o importació i adaptació d’experiències d’altres zones. El màxim de puntuació 

d’aquest apartat és de 5 punts.

Actuacions turístiques que preservin els espais naturals fràgils per mitjà del control efectiu de l’accés del públic a aquests espais. El màxim 

de puntuació d’aquest apartat és de 5 punts
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