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SÍNTESI DE BASES I CONVOCATÒRIA PER A BENEFICIARIS FINALS 2014  
 

OBJECTE DELS AJUTS 

L’objecte d’aquests ajuts és regular l'aplicació de les mesures que preveu l’Eix 4  Leader del PDR de 
Catalunya 2007-2013 i que van adreçades a la diversificació de les economies rurals, que es 
gestionaran mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups d'acció local (en 
endavant GAL). 

ÀMBIT D’APLICACIÓ (TERRITORI ADRI-NOC) 

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.  
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FINALITAT DELS AJUTS I BENEFICIARIS 

 
Mesura Finalitat dels ajuts Beneficiaris 

312. Creació i 
desenvolupament de 
microempreses  

(<10 treballadors, volum, anual 
de negoci i balanç anual < 2 
millions €) 

Creació, ampliació i/o millora 
de microempreses, excepte 
les dedicades a activitats 
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  

Persones físiques o jurídiques amb ànim 
de lucre que tinguin la consideració de 
microempreses i no pertanyin als sectors 
del turisme o de l’oci 

313. Foment d’activitats 
turístiques 

Creació, ampliació i/o millora 
d’establiments turístics de 
capacitat reduïda o 
d’empreses d’activitats d’oci 

Persones físiques o jurídiques amb ànim 
de lucre que tinguin la consideració de 
microempreses o pimes del sector del 
turisme o de l’oci 

Cooperatives, associacions o fundacions 
sense ànim de lucre 

323. Conservació i 
millora del patrimoni 
rural 

Projectes d’inversió elegible 
superior a 40.000 €, que 
generin activitat econòmica i 
serveixin per a l’embelliment 
de nuclis antics, recuperació 
de l’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 

Ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades  

Consells comarcals 

Entitats sense ànim de lucre participades 
per ens locals 

 
PERCENTATGE D’AJUT MÀXIM ATORGABLE 
 

MESURA PERCENTATGE MÀXIM D’AJUT 

312. Creació i desenvolupament 
de microempreses 35% 

(màxim 100.000 €) 
313. Foment d’activitats turístiques 

323. Conservació i millora del 
patrimoni rural 

50% 

(màxim 250.000 €) 
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REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS BENEFICIARIS 

 
a) Que realitzin inversions elegibles d’un mínim de 12 .000 €, sense l’IVA, en l’àmbit 

territorial Leader; (o 40.000€ en la mesura 323)  i 

b) Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats establertes en les bases de la 
convocatòria d’ajuts Leader, que siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament 
Rural a proposta d’ADRI-NOC; i 

c) Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la 
Generalitat de Catalunya; i 

d) Que es comprometin a mantenir i gestionar directame nt l’activitat subvencionada durant 
un període mínim de 5 anys des de la data de la res olució de concessió de l’ajut; i 

e) Que es comprometin a fer publicitat dels organismes finançadors mitjançant una placa que serà 
facilitada per ADRI-NOC, per aquelles inversions, el cost total de les quals superi els 
50.000,00€, o per les  infraestructures, el cost de les quals superi els 500.000,00 €. 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; i 

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

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 persones jurídiques amb ànim de lucre, que l’empresa compleixi el “principi 
d’independència”1 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. 

i) En el cas que els beneficiaris dels ajuts d’aquestes bases sigui una comunitat de béns (CB) o 
societat civil (SC), tots i cada un dels socis hauran de complir els requisits de ser beneficiaris 
d’ajuts Leader. 

j) Que siguin 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. 

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

l) Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts les persones físiques i les persones 
jurídiques que reuneixin les condicions necessàries per acollir-se als ajuts de diversificació del 
PDR mitjançant el Contracte Global d’Explotació. 

m) 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 projectada. 

                                                
1 Es compleix aquest principi quan, com a màxim, un 25% del capital social o els drets de vot estan controlats, de forma directa o 
indirecta, per un o més organismes públics o col·lectivitats públiques; o bé o quan, com a mínim, el 25% del seu capital social no 
pertany a una altra empresa 
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n) Les inversions efectuades en el marc de la mesura 313 Foment d’activitats turístiques hauran 
de complir el Decret 159/2012, de 20 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 citat decret, hotel, 
hostal, fonda, càmping, alberg de joventut, casa de colònies i granja escola o assimilables. 

o) 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 anys, 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 cinc anys. 

 
 
VALORACIÓ DE PROJECTES I QUANTIA DELS AJUTS 

Els criteris de valoració que utilitzarà ADRI-NOC per determinar la prioritat dels projectes 
subvencionables així com els percentatges màxims d’ajuts atorgables es poden consultar al document 
annex II. 

Cal tenir en compte, que d’acord amb els criteris del GAL per a la selecció de projectes es donarà 
prioritat a les inversions promogudes en el marc de les mesures 312 i 313 envers aquelles promogudes 
en el marc de la mesura 323. Tenen també prioritat els projectes en els quals es garanteixi un major 
grau d’execució de les inversions a aprovar. A més també es valora que les inversions i les actuacions 
siguin promogudes per persones físiques empadronades o jurídiques que tinguin la seu social i fiscal 
en municipis de territori Leader o limítrof, les actuacions 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, o 
aquelles realitzades en zones desafavorides i en municipis de menys de 5.000 habitants. 

En segon lloc, tindran prioritat els sol·licitants d’ajuts Leader  que durant el PDR 2007-2013 no hagin 
renunciat a un ajut Leader aprovat, ni hagin certificat a zero ni l’hagin certificat en menys de la meitat 
del seu import aprovat, ni l’hagin revocat ni l’hagin penalitzat. 

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. 

Els imports màxims subvencionables són els següents:  

312 Creació i desenvolupament de microempreses i 31 3 Foment d’activitats turístiques : se 
subvencionarà un màxim del 35%  de la inversió elegible i un màxim de 200.000 €  d’ajut total per 
beneficiari en un període de 3 anys. 

Mesura  323 Conservació i millora del patrimoni rural : se subvencionarà un màxim del 50%  de la 
inversió elegible i un màxim de 250.000 €  d’ajut total per beneficiari en un període de 3 anys. 

Sens perjudici d’aquests imports màxims subvencionables, aquests ajuts, en les mesures 312 Creació i 
desenvolupament de microempreses i 313 Foment d’activitats turístiques, se sotmeten al Reglament  
(CE) 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 € bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. 
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CONCURRÈNCIA AMB ALTRES AJUTS 

Els ajuts Leader 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) o puguin ser elegibles per a altres mesures del PDR de Catalunya, o en general 
dins d’altres línies d’ajut més específiques per al tipus d’activitat projectada. 

Els ajuts Leader 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 del 
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 Conservació i millora del patrimoni rural, en que la 
quantia total d’ajuts no podrà superar el 100% de la inversió subvencionada. 

Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts les persones físiques i les jurídiques que 
reuneixin les condicions necessàries per optar als ajuts inclosos en el Contracte Global d’Explotació. 
Les persones agricultores professionals de territori Leader hauran de sol·licitar l’ajut per la via del 
Contracte Global d’Explotació. Per a rebre més informació sobre aquests ajuts, les persones 
interessades poden adreçar-se a les oficines que el DAAM té a cada comarca (veure annex I). 

 

LIMITACIONS  

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 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. 

c) L’IVA, i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc. 

d) La compra de terrenys i d’immobles. 

e) Els equips i béns mobles de segona mà o de simple reposició. 

f) Les despeses corresponents a lloguers i a tràmits de constitució de les empreses (notari, registre, 
etc). 

g) El manteniment de béns mobles i immobles, així com les seves reparacions. 

h) La imputació de mà d’obra pròpia, o dels socis/sòcies en el cas de societats. 

i) 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. 

j) L’organització i/o assistència a fires, congressos. 

k) Qualsevol inversió relacionada amb investigació, recerca, promoció de productes  

l) L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys i els materials fungibles. 

m) Qualsevol inversió relacionada amb l’activitat financera, i el lísing i el rènting com a formes de 
finançament. 

n) Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys 
d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars. 

o) L’adquisició de vehicles o l’adequació de vehicles (amb l’excepció dels casos en els que 
l’adequació d’un vehicle tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i sigui com a molt un 
30% de la inversió total a realitzar) 

p) Les despeses corrents de les empreses. 

q) Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups empresarials, 
empreses col·laboradores de concessions oficials. 
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r) Les inversions en farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria. 

s) Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables, a excepció d’aquelles que 
suposin l’autoconsum. 

t) 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. 

u) 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. 

v) 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. 

w) Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis, en tot cas seran 
complementaris d’un altre inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió 
elegible realment executada, sempre que corresponguin a activitats aprovades. 

x) Els programes informàtics (software), 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. 

y) Les despeses referents al parament de la llar. 

z) El disseny i programació de webs seran subvencionables amb un màxim de 15.000€ d’inversió per 
projecte. Aquestes webs hauran d’estar adequades per la venda on-line. 

 

En cap cas se subvencionaran les inversions o les d espeses realitzades amb anterioritat a la 
data de l’acta de no inici d’inversions,  a excepció dels honoraris tècnics dels projectes d’execució 
d’obra, que podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data esmentada. 

 
 
SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ  

 
Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà 
descarregar des de la pàgina web d’ADRI-NOC (www.adrinoc.cat) o es podrà aconseguir a qualsevol 
de les seus d’ADRI-NOC (veure annex I). Aquest imprès s’ha de presentar a qualsevol de les seus 
d’ADRI-NOC i s’adreçarà a la Direcció General de Desenvolupament Rural. Les sol·licituds 
presentades fora de termini no seran admeses. 

La data del registre d’entrada al GAL servirà als efectes de control d’entrada de sol·licituds. Amb les 
sol·licituds, s’adjuntarà la documentació especificada per cada mesura i tipus de beneficiari als annexos 
corresponents. Mitjançant la sol·licitud s’han de ratificar les declaracions responsables pertinents. 

La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada comportarà l’autorització al 
DAAM per a 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. 

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. 

En el cas que la despesa subvencionable superi la quantia de 50.000 € de cost per execució d’obra, o 
de 18.000 € en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis (per empreses de 
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consultoria, assistència tècnica, etc.) la persona beneficiària ha de presentar 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. 

 
 
PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ I CONCESSIÓ 

El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva i d’acord 
amb els criteris de selecció establerts per ADRI-NOC previstos en les bases de la convocatòria. La 
resolució serà emesa pel DAAM a proposta d’ADRINOC. 

o Presentació de sol·licituds 
o Visita de no inici d’inversions (certificar que la inversió objecte de l’ajut no s’ha iniciat)  
o Selecció del projecte (elegibilitat, valoració i priorització) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

La concessió dels ajuts està condicionada a un pla de millora de la gestió 
empresarial en els àmbits econòmic, mediambiental i social que es desenvolupa 
en paral·lel a la realització de la inversió:  

o Assignació d’un tècnic acompanyant i elaboració de la diagnosi de l’estat 
actual de l’activitat : duent a terme un informe on es reflecteixi la situació actual 
de l’organització en termes de gestió econòmica, ambiental i social determinant 
els punts forts i febles de l’organització i proposant les accions de millora que es 
considerin convenients. 

o Definició consensuada del Pla de Millora i de la in versió : les  accions 
s’inclouran en un cronograma per temporalitzar la seva execució i se’ls 
assignarà un percentatge de la subvenció màxima atorgable, en funció del total 
d’accions a desenvolupar i de la prioritat de les mateixes.  

o Resolució / Acceptació de l’ajut 

o Desenvolupament del Pla de Millora : el tècnic assignat realitzarà visites 
periòdiques a l’organització per assessorar i acompanyar en el 
desenvolupament de les diferents accions previstes. 

o Desenvolupament de la inversió Certificació : un cop acabat el termini, un 
altre tècnic durà a terme la visita de certificació mitjançant la qual es 
determinarà si la inversió i el pla de millora han estat implantats correctament. 
En cas contrari, es realitzarà la reducció del percentatge de subvenció. 

Acompanyament 
ADRI-NOC 

Obtenci ó 
subvenció 
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TERMINIS 

• Presentació de sol·licituds: 45 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’Ordre al 
DOGC (termini màxim per la presentació de sol·licituds és el dia 2 d’octubre de 2014) 

• Selecció de projectes, resolució i comunicació al beneficiari: en un termini màxim de sis mesos 
a comptar des de la data de presentació i registre de sol·licituds. 

• Realització de la inversió: es pot iniciar immediatament després de dur a terme la visita de no 
inici d’obres per part d’ADRI-NOC i de l’Oficina Comarcal del DAAM. El termini màxim 
d’execució es determina a la resolució favorable (com a màxim a 31 de juliol de 2015). 

• Realització de la diagnosi i el pla de millora: inici aprox. 2 mesos després de la sol·licitud 
• Execució del pla de millora: inici a partir de la resolució favorable del DAAM. Termini màxim fins 

a 31 de juliol de 2015 
 
 
 

 

agost nov des gen feb mar abr maig juny
Publicació ordre 
Presentació sol·licituds
Visita no inici obres
Diagnosi i pla de millora
Resolució DAAM
Execució inversió
Execució Pla de millora

2014 2015
set. oct.
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Annex I 

 

Punts d’informació ADRI-NOC 

 
Garrotxa i Pla de l’Estany  
Av. Onze de Setembre, 22, 2on pis 
17800 – Olot 
Tel. 972 27 16 00 – Fax. 972 27 16 66 
 

Alt Empordà  
C/ Nou, 48, 2on pis 
17600 – Figueres 
Tel. 972 50 30 88 (ext.191) – Fax. 972 50 56 81 
 

Osona  
C/ Nou, 1 
08511 – Santa Maria de Corcó 
Tel. 93 856 80 00 – Fax. 93 856 83 05 

 
Web: www.adrinoc.cat 

Correu electrònic: info@adrinoc.cat 
 

 

Presentació de sol·licituds i documentació al territori ADRI-NOC 

 
Garrotxa, Osona i Pla de l’Estany  
Av. Onze de Setembre, 22, 2on pis 
17800 – Olot 
Tel. 972 27 16 00 – Fax. 972 27 16 66 
 

Alt Empordà  
C/ Nou, 48, 2on pis 
17600 – Figueres 
Tel. 972 50 30 88 (ext.191) – Fax. 972 50 56 81 
 

 

Oficines comarcals del DAAM en territori ADRI-NOC 

 
Garrotxa  
C/ Pere Bretcha, 1 
17800 – Olot 
Tel. 972 26 04 55 – Fax. 972 27 02 73 
agarrotxa.daam@gencat.cat 
 

Alt Empordà  
C/ Muntaner, 3 
17600 – Figueres 
Tel. 972 51 43 79 – Fax. 972 67 28 19 
aaemporda.daam@gencat.cat 
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Annex II 

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROJECTES 

Els criteris de selecció de projectes s’avaluaran mitjançant la informació proporcionada pel promotor en 
la memòria descriptiva del projecte (el model de la qual es pot descarregar del web www.adrinoc.cat) i 
la documentació complementària que figura a la sol·licitud. 

1. CRITERIS TERRITORIALS GENERALS (50% de la puntuació ) 

Els següents criteris que confereixen un valor afegit en termes de contribució al desenvolupament local, 
estan vinculats al concepte de territori, permetent així posar de relleu la forma i la intensitat amb què les 
activitats econòmiques contribueixen a la seva valorització i desenvolupament sostenible en termes de: 

 - Foment de l’economia autòctona 
- Innovació 
- Intercooperació i establiment de sinergies 

- Valorització de la identitat sociocultural 
- Millora de la cohesió social i la qualitat de 

vida de les persones 
  

 

1.1. REFERENTS A L’EMPRESA  

1.1.1. Existència o previsió de programes de transició educació-treball (pràctiques,  
            convenis,contractes, etc.)) 
1.1.2. Personal de l’empresa empadronat o resident en el territori.    
1.1.3. Accés o captació de mercats exteriors  
1.1.5. Sol·licitant empadronat o empresa amb seu social i fiscal en municipis del territori Leader o  
 limítrof d’ADRI-NOC 
1.1.6. Persona física o jurídica que crea una empresa nova (foment de l’emprenedoria)  
1.1.7.  Altres Ajuts Leader en el marc de l’eix 4 del PDR 2007-2013 
1.1.8. En relació al promotor 

1.1.8.1. Projecte promogut per dones  
1.1.8.2. Projecte promogut per joves (de 18 a 40 anys, ambdós inclosos)    
 
 
 

1.2. REFERENTS AL PROJECTE 

1.2.1. En relació a l’impacte del projecte 
1.2.1.1. Consolidació i creació d’ocupació en el territori   
1.2.1.2. Inversió adreçada a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda 
1.2.1.3. Inversions que contribueixin a reduir el consum net d'aigua, que suposin una major 
eficiència energètica i amb un escàs impacte ambiental i/o visual 
1.2.1.4. Grau d'execució del projecte 

 
1.2.2. En relació a l’activitat que es durà a terme mitjançant la inversió  

1.2.2.1. Diversificació de l’activitat actual mitjançant noves línies de negoci 
1.2.2.2. Creació serveis bàsics i de proximitat no existents en el municipi i/o en la seva àrea  
 d’influència  
1.2.2.3. Innovació tecnològica en el projecte d’inversió 

 
1.2.3.  En relació al lloc on es realitza la inversió 

1.2.3.1. Zona afectada per una catàstrofe natural o similar    
1.2.3.2. Priorització d’inversions en municipis de menys de 5.000 habitants  
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2. CRITERIS RSE (50% de la puntuació) 

 
Aquests criteris valoren la gestió de l’organització en termes econòmics, mediambientals i socials i 
s’avaluaran mitjançant una enquesta que haurà d’omplir el promotor amb l’assessorament, si s’escau, 
dels tècnics d’ADRI-NOC. Aquesta enquesta es pot descarregar del web www.adrinoc.cat, juntament 
amb els altres models d’impresos inclosos en el llistat de documentació complementària. 

 

 

PONDERACIÓ DE CRITERIS  

 
Les puntuacions obtingudes en els dos blocs de criteris seran ponderades de la següent manera: 
 
Criteris territorials segons mesura  = 50% 
Criteris RSE = 50% 
 
 
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. 


