Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural:
Europa inverteix en les zones rurals

ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES
BISAURA: Grup d’Acció Local (GAL)
Entitat sense afany de lucre, reconeguda
pel Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural per a aplicar el
desenvolupament local participatiu
LEADER en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural (PDR) de
Catalunya 2014-2020.

Grups d’Acció Local Catalans
A Catalunya
hi ha 11
Grups d’Acció
Local (Gals)
repartits per
tot el territori
rural.

Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
Socis:
Consell Comarcal del Ripollès
Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura
Consorci Ripollès Desenvolupament
Consorci dels Espais Naturals del
Ripollès
Universitat de Vic
Agrària de Torelló SCCL
Agropecuària de Vallfogona de Ripollès
SCCL
Unió de Pagesos de Catalunya
Associació Propietaris Forestals Serra
de Bellmunt
Gremi de carnissers i xarcuters
artesanals de la província de Girona
Fundació MAP
Fundació Eduard Soler

Què fem els Grups d’Acció
Locals?
Tramitació d’Ajuts destinats al desenvolupament local
per la diversificació de les zones rurals.
Inversions per la creació, ampliació o millora d’activitats
econòmiques

Treballar en projectes de cooperació, com element de
dinamització territorial.
Enfocc, Odisseu, Start_up, Gustum, Leader Natura, Ens
Mengem les Valls... Etc.

Qui els concedeix, tramita i
financia?
FEADER
Comissió Europea

Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural

Cofinançament

43%

Concedeix:
Generalitat de
Catalunya

DARP

PDR 2014-2020

Cofinançament

Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya

57%

Tramita:
Grup d’acció Local

Associació Leader
Ripollès Ges
Bisaura

LEADER
Ajuts a l’aplicació del
desenvolupament local
participatiu Leader

Dotació
pressupostària
2022

603.169,30€

Qui es pot beneficiar dels ajuts?
En el cas de privats:
Persones físiques (autònoms)
Persones jurídiques
 Microempreses
 PIMEs
 Cooperatives
 Associacions o fundacions (participades

<25% ens públics)

Què subvencionen ?
Inversions de creació, ampliació o millora de mínim 12.000€
IVA no inclòs pels privats, i de mínim 40.000€ pels públics.
 Honoraris tècnics: màxim 8% de la inversió en obra civil
 Obra civil: obra i instal·lacions
 Equipament
Projectes viables econòmica, tècnica i legalment.
Aquests ajuts són compatibles amb d’altres que, per la mateixa finalitat,
puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats,
que no estiguin finançats per fons de la Unió Europea, ni del PDR de
Catalunya, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el 40% del cost
de la inversió subvencionable.

Què NO subvencionen ?
Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data
anterior a la data de la visita de no-inici d’inversions.
Projectes en fases que no permetin el funcionament de l’activitat
econòmica.
Inversions en apartaments turístics, habitatges d’ús turístic,
terrenys d’acampada, farmàcies, estancs i benzineres.
Béns mobles amb una vida útil inferior a 5 anys, materials
fungibles i parament de la llar.
La compra de terrenys, immobles, vehicles, equips i béns de
segona mà.
Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les
inversions finançades amb el lísing i el rènting
Altres despeses de llicències, patents,
permisos, impostos, etc.

Quina és la quantia de l’ajut?
La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord a uns
criteris de selecció i priorització dels projectes.
Règim de
concurrència competitiva.

Privats

• Màxim 40% de la inversió
• Mínim 22,5% de la
inversió

Import màxim subvencionable per projecte i per anualitat: 70.000€
o 100.000€
Import màxim que pot rebre un mateix beneficiari en el període de
3 anys: 200.000€

Quins són els criteris de selecció?
• Creació nous llocs de treball incloent l'autoocupació i
consolidació de la plantilla
• Projecte promogut per joves (18 a 40 anys, ambdós inclosos)
• Projecte promogut per dones
• Projecte promogut en poblacions de menys de 1.000 habitants
• Pertinença a alguna entitat associativa del sector o marca de
producte
• Adquisició de matèries primeres, productes produïts i serveis
professionals en el territori
• Gestió ambiental i/o ús d'energies renovables
• Autodiagnosi dels consums energètics
• Projecte amb innovació tecnològica i/o empresarial
• Puntuació segons sector (agroalimentari, forestal, energies
renovables, turístic i altres) i tipologia d’empresa (micropime,
pime, cooperativa, associacions i fundacions)

Quins són els compromisos del
beneficiari?
Ser propietari, usufructuari, llogater o cessionari de les
instal·lacions on es realitzarà la inversió.
Fer els pagaments de les factures de la inversió, mitjançant
transferència bancària, que hauran de ser de data posterior a
la visita de no inici d’obres.
Durant 5 anys mantenir, gestionar directament i fer publicitat
de l’activitat subvencionada .
En cas d’ajuts superiors a 50.000€ cal presentar un aval del
15%, en cas d’una execució per sota del 70% o d’una renúncia
s’executarà l’aval
Termini execució inversió presentada : 30 d’abril de 2024

Procés de tramitació
CONVOCATÒRIA OBERTA (1 mes aprox.)
 Presentació sol·licitud d’ ajut (No haver iniciat

projecte ni pagaments a compte)
 Realització Visita NO-INICI (per part del GAL i

OC)

Valoració projectes

Resolució (màxim 6 mesos)

Documentació Sol.licitud
•

Dades d’identitat de la persona sol·licitant: DNI o NIF

•

Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió

•

Projecte signat per un professional competent, o bé memòria
valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita
l’ajut.

•

En el cas que sigui una empresa en funcionament: còpia de la
comunicació, autorització o llicència ambiental

•

Documents acreditatius de despesa:
Factures proforma o
Pressupostos

El/la beneficiari/ària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de
diferents proveïdors que siguin comparatives de les diferents partides de
la inversió.

Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en
deixi constància.
 Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura

de constitució, estatuts, posteriors modificacions, si s'escau)
 Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu

corresponent (Registre Mercantil)
 Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de

l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.
Presentació del projecte i pla de viabilitat.
Certificat de compatibilitat urbanística o permís d’obres.

Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:
•

Si la persona sol·licitant és la propietària: Nota simple del Registre de la
Propietat.

•

Altres casos: contracte de lloguer o de cessió d'ús, o bé concessió municipal.

Declaració responsable relativa a la condició de PIME.
Autorització de la propietat de la finca per a realitzar-hi les obres.
En el cas de sol·licitar ajuts a inversions relacionades amb la instal·lació
d'energies renovables per a autoconsum:
•

Informe justificatiu de les necessitats energètiques de l'activitat en relació amb
la instal·lació prevista.

•

Factures dels consums energètics corresponents de la darrera anualitat.

MOLT IMPORTANT
•

Assessorar-se presencialment o telefònicament per a
omplir el full de sol·licitud de l’ajut.

•

Complir amb tots els punts de la Declaració Responsable
de la sol·licitud.

•

En el moment de la sol·licitud estar al corrent de pagament
amb la Seguretat Social i l’Agència Tributària.

•

Tramitació telemàtica: imprescindible tenir certificat digital
a nom de la persona física o jurídica sol·licitant de l’ajut.

•

Liquidar la llicència d’obres per l’import del cost d’obra
civil (obra + instal·lacions + altres despeses) de la
sol·licitud de l’ajut.

Per més informació
Seu Ripollès:
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Pol. Ind. Els Pintors
C. Joan Miró, 2-4
17500 Ripoll
972 70 44 99
630 26 25 80

Seu Vall del Ges, Orís i Bisaura:
Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura
C. Enric Prat de la Riba, 17-19
08570 Torelló
93 653 94 19
630 26 25 80

www.ripollesgesbisaura.org
leader@ripollesgesbisaura.org
angels@ripollesgesbisaura.org
carina@ripollesgesbisaura.org

