
AJUTS LEADER

Convocatòria 2020



Associació ADRINOC

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de

la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) és una

entitat sense ànim de lucre creada per gestionar l’aplicació

de la metodologia Leader en el seu àmbit territorial i que

compta amb la representació dels principals agents públics

i privats del territori. És un dels 11 Grups d’Acció Local

(GAL) existents a Catalunya pel període 2014-2020.



75 municipis 6 comarques

89.532 habitants 2.149 Km2 42 hab/Km2
Territori ADRINOC



Els ajuts Leader

El LEADER és una metodologia inclosa dins el Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (PDR.CAT
2020), dirigit a la promoció del desenvolupament local en les
zones rurals, en base a la qual es convoquen ajuts dirigits
a la dinamització econòmica i creació d’ocupació en el
medi rural.

L E A D E R

Liaisons Entre Activités de Dévélopement de L'Economie Rurale 

(Relacions entre Activitats de Desenvolupament de l'Economia Rural)



Estratègia PDR.CAT2020

L’estratègia del PDR de Catalunya 2014-2020 s’assenta en 
la consecució dels grans reptes següents: 

• Fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves 
al medi rural. 

• Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació.

• Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector 
agroalimentari. 

• Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i 
la protecció dels recursos naturals.



Dotació i finançament

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya (DARP) fixa anualment la
dotació pressupostària assignada a cada GAL.

– Dotació ADRINOC 2020: 668.642,24 €

Finançament:

– Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (57%)

– Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER) (43%)



Beneficiaris i finalitat dels ajuts

Línies d’ajut Qui s’hi pot acollir? 
Quines accions són 
subvencionables: 

Projectes de 
caràcter privat

Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, 
cooperatives, associacions o fundacions participades 
per ens públics en menys d’un 25%)

- Empreses que portin a terme un projecte no 
agroalimentari: industrial, comercial, turístic

- Empreses que vulguin portar a terme un projecte de 
transformació i comercialització de productes
agroalimentaris d’una inversió inferior a 250.000€

- Creació, ampliació i/o millora

d’empreses no agroalimentàries 

- Creació, ampliació i/o millora 
d’empreses agroalimentàries 
amb un projecte d’inversió 
inferior als  250.000€

Projectes de 
caràcter públic

Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals 
descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions 
participades per ens locals de lucre participades per ens 
locals (en igual o més d’un 25%) amb seu a Catalunya

- Recuperació del patrimoni 
cultural i natural

- Infraestructures públiques per 
la mitigació del canvi climàtic

- Infraestructures que generin 
activitat econòmica i ocupació

La finalitat dels ajuts és la diversificació de l’economia rural, per això s’exclouen les 
inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i 

pesquers. 



Requisits dels beneficiaris

Fixats per les bases de la convocatòria que publica anualment
el DARP que a grans trets:

 Les inversions previstes no poden estar iniciades (es
podran iniciar després de la visita de comprovació)

 Realitzar inversions d’un mínim de 12.000€ (sense IVA)
en l’àmbit territorial Leader en cas d’inversions privades
i de 40.000€ en cas de projectes públics.

 Ser titulars del lloc on es realitza la inversió (propietari/ària,
copropietari/ària, arrendatari/ària, cessionari/ària o concessió
administrativa).

• Mantenir, gestionar directament i fer publicitat de
l’activitat subvencionada durant 5 anys.



Percentatges de subvenció

Tipus de projecte Percentatge màxim d’ajut

Projectes de caràcter privat

Entre 25% i 40% de la inversió

Màxim 100.000€ per projecte 

Màxim 200.000€ en 3 anys

Projectes de caràcter públic

Entre 60% i 80% de la inversió

Màxim 100.000€ per projecte 

Màxim 200.000€ en 3 anys 



Concurrència amb altres ajuts

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut
que, concedit amb la mateixa finalitat, sigui finançat per
fons comunitaris o que puguin ser elegibles per a altres
mesures del PDR de Catalunya.

Aquests ajuts són compatibles amb altres que per la
mateixa finalitat puguin concedir altres administracions
públiques o ens públics o privats no inclosos en el punt
anterior, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el
40% de la inversió subvencionable, a excepció dels
projectes públics, en els quals la quantia d’ajuts pot arribar
al 100%.



Limitacions
1. No són subvencionables les inversions iniciades amb anterioritat a la

data de la visita de no inici d’obres.

2. No són subvencionables els projectes fragmentats o en fases; el
projecte subvencionat ha de permetre el ple funcionament de l’activitat
econòmica.

3. No totes les despeses són subvencionables: compra terrenys, vehicles,
taxes, reposicions, parament llar, fungibles, béns segona mà, etc.

4. Algunes despeses subvencionables tenen limitacions (honoraris
tècnics, programes informàtics, pàgines web, etc.).

5. No són subvencionables les franquícies, estancs, farmàcies,
benzineres, entitats financeres i administracions de loteria. Ni tampoc les
inversions relacionades amb la producció agrària, ramadera, forestal i
pesquera. Ni inversions en apartaments turístics, habitatges d’ús turístic o
terrenys d’acampada.



Procés de tramitació dels ajuts

SOL·LICITUD

• Obertura de 
convocatòria

• Presentació
de sol·licituds
amb la 
documentació
de la  fase 1

• Revisió de 
documentació

VISITA DE 
NO INICI

• Visita al lloc on
es realitza la 
inversió per a 
comprovar que 
les inversions
no s’han
començat

• A partir de la 
visita de no inici
es poden 
començar les 
inversions i els
pagaments

RESOLUCIÓ

• El DARP emet
resolució
d’aprovació, si 
escau. On hi 
constarà l’ajut
aprovat, el % 
concedit i el 
termini
d’execució

• Presentació
aval, si escau, 
(15 dies a 
comptar des 
de la resolució
favorable)

EXECUCIÓ 

• Realització de 
les obres i 
inversions per 
part de la 
persona 
beneficiària

• Les inversions
s’han d’iniciar
abans del 
30/11/2021

• Modificacions, 
pròrrogues i 
visites 
intermèdies

CERTIFICACIÓ

•Presentació de les 
factures i 
justificants de 
pagament i de la 
documentació de 
certificació

•Visita de 
comprovació de les 
inversions
realitzades

•Proposta de 
certificació de 
l’expedient en cas 
que tot sigui
correcte.

•Termini: 
30/06/2022

ELEGIBILITAT I 
PUNTUACIÓ

• Verificació de 
compliment de 
requisits, 
elegibilitat

• Selecció de 
projectes i 
assignació de 
percentatge
d’ajut

• Fase 2 de 
documentació
pels millor
puntuats

• Acreditació
declaracions
responsables

PAGAMENT

•Últim trimestre 
2022



Selecció de projectes

ADRINOC ha definit un sistema de priorització i uns criteris de
valoració que permeten establir un rànquing dels projectes sol·licitants i
fixar el percentatge d’ajut de cada projecte.

Primer de tot, es puntuaran els projectes a partir dels criteris de selecció,
els quals s’emmarquen en 5 grans eixos, comuns pels dos tipus de
projectes que donen resposta als objectius estratègics d’ADRINOC i del
PDR.2020:

- Economia i ocupació (màxim 110 punts)

- Joves (màxim 30 punts)

- Canvi Climàtic (màxim 130 punts)

- Innovació (màxim 60 punts)

- Viabilitat econòmica (màxim 70 punts)



Selecció de projectes

EIX TEMÀTIC CRITERI DE 
SELECCIÓ

DESCRIPCIÓ PUNTUACIÓ

ECONOMIA I 
OCUPACIÓ

Dimensió de 
l’empresa

Microempresa 40

Domicili del 
sol·licitant

Empresa amb seu social al territori Leader -
ADRINOC o sol·licitant amb domicili fiscal al 
territori Leader-ADRINOC

20

Creació d’ocupació
El sol·licitant es compromet a crear un o més 
llocs de treball

30

RSE Empresa amb gestió responsable 20

JOVES Emprenedoria 
juvenil

Projecte promogut per joves (el projecte és 
promogut per una persona jove o per una societat 
on el 50% o més del capital social està a mans de 
joves)

30



Selecció de projectes

EIX
TEMÀTIC

CRITERI DE 
SELECCIÓ

DESCRIPCIÓ PUNTUACIÓ

CANVI 
CLIMÀTIC

Ubicació del projecte
Dimensió del municipi on es realitza la inversió en funció 
dels trams de població establerts en l’IDESCAT

70

Proveïdors locals
El projecte d’inversió elegible es realitza amb més del 60% 
de proveïdors locals

30

Ús eficient dels recursos 
i/o autosuficiència 
energètica

Projecte on més del 20% de les inversions elegibles són 
destinades a l’eficiència de recursos i/o a l’estalvi energètic 
de l’empresa

30

INNOVACIÓ

Foment de la innovació: 
sectors innovadors i 
projectes innovadors

Iniciatives que contribueixin de forma singular al 
desenvolupament socioeconòmic del territori i vagin en línia 
amb els objectius estratègics d’ADRINOC

30

Diversificació
Projecte inexistent fins al moment en el municipi (projecte 
innovador en el seu municipi perquè es tracta d’una nova 
activitat o d’un servei que fins ara no s’hi desenvolupava)

30

VIABILITAT 
ECONÒMICA

Capacitat financera
L’empresa presenta garanties de solvència i capacitat 
financera per fer front a la inversió presentada

70



Selecció de projectes

SISTEMA DE PUNTUACIÓ: Puntuació mínima 150 i màxima 400.

a) PROJECTES PRIVATS: La puntuació mínima que ha d'obtenir un projecte privat per ser
aprovat és de 150 punts. A partir d’aquí, cal aplicar els trams següents:

b) PROJECTES PÚBLICS: La puntuació mínima que ha d'obtenir un projecte públic per ser
aprovat és de 150 punts. A partir d’aquí, cal aplicar els trams següents:

La subvenció només es podrà concedir a aquells projectes que obtinguin un mínim de 150 punts
començant per aquells que després de la priorització obtinguin una millor puntuació fins a esgotar el
pressupost disponible. S’aprovarà l’ajut amb el percentatge que li correspongui en funció de la
puntuació obtinguda.

Puntuació <150 150-179 180-209 210-239 240-269 270-299 300-349 350-400

Percentatge 0% 25% 27,5% 30% 32,5% 35% 37,5% 40%

Puntuació <150 150-179 180-209 210-239 240-269 270-299 300-349 350-400

Percentatge 0% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%



Un cop valorats tots els projectes elegibles d’acord amb els
criteris anteriors es prioritzaran els projectes de la manera
següent:

- Es prioritzaran els projectes privats per davant dels públics

- Es prioritzaran projectes desenvolupats per microempreses o petites
empreses per davant de les empreses mitjanes

- En els projectes públics es prioritzaran els projectes que tinguin abast
supramunicipal

Amb aquesta priorització s’establirà l’ordre dels projectes a aprovar, i s’aniran
aprovant projectes fins a exhaurir pressupost. En cas d’empat de puntuació
operarà la data i hora de registre de la sol·licitud.

Selecció de projectes



Selecció de projectes

PRIMERA 
SELECCI

Ó

• Verificació del compliment dels requisits i de l’aportació de documentació completa i correcta 
en la Fase 1

ELEGI
BILITA

T

• Verificació de l’elegibilitat dels projectes presentats

VALO
RACIÓ

• Valoració de cadascun dels projectes i fixació del percentatge d’ajut (en funció dels criteris
establerts)

PRESEL
ECCIÓ

• Obtenció del rànquing de projectes a partir del qual se seleccionaran els projectes millor
puntuats fins esgotar el pressupost

COMPLI
MENT 

DECLAR
ACIONS

• FASE 2 documentació. Els projectes seleccionats hauran d’aportar la documentació que 
acrediti les declaracions responsables signades en la sol·licitud. 

RESOLUCI
Ó

• Aprovació de l’ajut per part del DARP dels projectes seleccionats



Execució del projecte

- El projecte es podrà iniciar després de la data de visita de no inici.
NO ABANS. No s’admetran factures ni pagaments d’abans d’aquesta data
(excepte per les despeses d’honoraris tècnics del projecte).

- La resolució de l’ajut l’emetrà el DARP aproximadament 5 mesos després
del tancament de la convocatòria

- En cas que la resolució sigui d’aprovació d’un Projecte de caràcter privat
per un ajut superior als 50.000€, la persona beneficiària d’aquest ajut
haurà d’aportar un aval bancari del 15% de l’import de l’ajut a rebre en un
termini de 15 dies des de la recepció de la resolució. Si no es presenta
s’entendrà que es desisteix de l’ajut

- El termini màxim per iniciar les inversions serà el 30/11/2021 cosa que
s’haurà d’acreditar davant d’ADRINOC



Execució i certificació del projecte

- Tota la documentació i també totes les factures i justificants de
pagament de la inversió feta hauran d’anar a nom de la persona
beneficiària de l’ajut

- Els pagaments s’han de realitzar mitjançant transferència, xec
nominatiu, domiciliació bancària o targeta de crèdit o de dèbit.
(Només s’admetrà un màxim de 3.000€ en metàl·lic per projecte considerant que el pagament
màxim legal per operació no pot ser superior a 2.500€ per proveïdor)

- Qualsevol canvi o modificació en el projecte s’haurà de comunicar a
ADRINOC quan això es produeixi i com a molt tard dos mesos abans
de que finalitzi el termini d’execució

- En el moment de la finalització del termini establert en la resolució
s’haurà de disposar de tots els permisos per a desenvolupar l’activitat i
s’hauran d’acreditar els compromisos adquirits en el moment de la
sol·licitud



Terminis
Publicació de la convocatòria Prevista per finals d’octubre de 2020

Presentació de sol·licituds.

Documentació FASE 1

Fins a 30 de novembre de 2020

Visita de no inici d’obres A partir dels 15 dies següents a la finalització de presentacions de 
sol·licituds

Elegibilitat i valoració projectes Març de 2021

Documentació FASE 2 per a projectes 
preseleccionats

Es requerirà per escrit només als projectes preseleccionats a partir del 
abril – maig de 2021

Resolució PUBLICACIÓ EN TAULER ELECTRÒNIC GENCAT. Aprox. 5 o 6 mesos
després del tancament de la convocatòria.
En cas d’haver de dipositar un aval, quan l’ajut aprovat és de més de 50.000€,
s’haurà d’acreditar en un màxim de 15 dies a comptar de la data de resolució.

Desenvolupament inversió Es pot iniciar després de la visita de no inici d’obres i com a molt tard es 
pot començar el 30/11/2021

El termini d’execució s’especifica en la resolució favorable 

(màxim 30 de juny de 2022)

Certificació Un cop finalitzades i pagades les inversions i s’acompleixin els 
compromisos adoptats en la sol·licitud. 

Termini màxim per certificar (com a màxim el 30 de juny de 2022)

Compliment dels compromisos Durant 5 anys següents després de fer l’últim pagament de despesa 
vinculada al projecte



Presentació de sol·licituds

– Només telemàticament al web http://seu.gencat.cat; 
Es recomana formalitzar-la amb previsió abans de la data de tancament per 
evitar possibles incidències informàtiques, i a més a més, es recomana enviar 
còpia de la sol·licitud escanejada al c/e d’ADRINOC: info@adrinoc.cat, per 
poder fer el seguiment i evitar incidències

– SEU ELECTRÒNICA GENCAT
– En cas de no poder adjuntar tota la documentació a aportar amb la sol·licitud 

d’ajut, caldrà remetre-la a ADRINOC

Les sol·licituds telemàtiques han de signar-se digitalment



Certificats digitals per la signatura 
electrònica

• En cas de persones físiques cal tenir un 
certificat digital per fer la sol·licitud de:

– idCAT Agència Catalana de Certificació
https://ww.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do

– DNI electrònic de la Dirección General de la Policía
http://www.dnielectronico.es/



Certificats digitals per la signatura 
electrònica

• En cas de persones jurídiques cal tenir un certificat digital per fer
la sol·licitud de:
– FABRICA DE MONEDA I TIMBRE; http://www.fnmt.es/ceres

– CAMERFIRMA;  http://camerfirma.com

– FIRMAPROFESIONAL
https://www.firmaprofesional.com/esp/certificados-para-
empresa/certificado-de-representante-legal

– AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN DE LA ABOGACÍA
http://www.acabogacia.org/acabogacia/home.do#

– AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACIÓN
http://www.ancert.com/liferay/web/ancert/sociedad/representante-
de-persona-juridica
-



Presentació de sol·licituds



MOLTES GRÀCIES

Per a més informació:

www.adrinoc.cat

info@adrinoc.cat

Tel. 972271600 i 972503088


