
DITS 2005/15 
Working Paper del Departament d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya 
 
 

Establiment dels objectius prioritaris i dels criteris de selecció de 
projectes per a l’aplicació del programa Leader Plus de la Unió 

Europea a l’Alt Urgell 
 

Joan Carles Gil Martín1, F. Xavier Llinàs Audet2 
 

1 Departament d’Organització d’Empreses. Universitat Politècnica de Catalunya. Campus Nord, mòdul 
C5,  despatx 005. c/ Jordi Girona 1-3, 08034 Barcelona. Tel. 934017325. Fax 934015629. 

joan.carles.gil@upc.edu 
2 Departament d’Organització d’Empreses. Universitat Politècnica de Catalunya. Campus Nord, mòdul 

C5,  despatx 002. c/ Jordi Girona 1-3, 08034 Barcelona. Tel. 934017025. Fax 934015629. 
xavier.llinas@upc.edu 

 
Resum 

 
Els programes Leader de la Unió Europea tenen com a objectiu el desenvolupament de territoris rurals. 
La comarca catalana de l’Alt Urgell es va beneficiar anteriorment de l’aplicació del programa Leader 2 
en set municipis del sud de la comarca. L’actual convocatòria anomenada Leader Plus té en canvi un 
àmbit d’aplicació que afecta a la totalitat del territori de l’Alt Urgell. 
 
A més de l’àmbit territorial, també els objectius estratègics són diferents. Leader 2 pretenia corregir les 
conseqüències negatives de la crisi industrial de Taurus. Per aquest motiu, el seu objectiu fonamental 
consistia en aturar la pèrdua de població del territori i va donar molta importància a la creació 
d’ocupació i les inversions en la indústria. En canvi, el programa Leader Plus té com a objectiu bàsic 
estabilitzar la població i millorar el benestar econòmic en els nuclis rurals. Per aquesta raó prioritza les 
inversions en sectors con el turisme o altres serveis que ajudin a millorar la qualitat de vida de les zones 
rurals. 
 
Les conclusions d’aquest treball han servit com a referència per a la redacció de les bases que hauran de 
servir per a la determinació de quins tipus d’inversions es poden acollir a la iniciativa Leader Plus a 
l’Alt Urgell i quines subvencions es poden concedir. 
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1. Introducció 
 

 
Sota el títol “Establiment dels objectius prioritaris i dels criteris de selecció de projectes 

per a l’aplicació del programa Leader Plus de la Unió Europea a l’Alt Urgell”, es 

presenta un estudi dirigit per Xavier Llinàs (Departament d’Organització d’Empreses – 

UPC) i coordinat per Joan Carles Gil (Departament d’Organització d’Empreses – UPC), 

que ha exercit d’Investigador Principal. 

 

Aquest estudi ha estat encarregat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell i consolida la 

continuïtat d’una col·laboració iniciada l’any 1992 amb la elaboració dels estudis 

“Diagnosi socioeconòmica de l’Alt Urgell: els punts forts i els punts febles” i “El Pla 

Director y proposta per a l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic de l’Alt Urgell”, i que 

va continuar en anys successius amb els estudis “L’estratègia de desenvolupament 

socioeconòmic de l’Alt Urgell Sud de cara a l’aplicació del programa Leader II de la Unió 

Europea”, “Establiment dels objectius estratègics i operacionals prioritaris per a l’aplicació 

del programa Leader II en el territori de l’Alt Urgell Sud”, “Establiment dels criteris de 

selecció de projectes per a l’aplicació del programa Leader II en el territori del Alt Urgell 

Sud”, “Impacte de la iniciativa comunitària Leader II el territori de l’Alt Urgell Sud” i 

“L’estratègia de desenvolupament socioeconòmic de l’Alt Urgell de cara a l’aplicació del 

programa Leader Plus de la Unió Europea”. 

 

A diferència del programa Leader 2, que només afectava als set municipis del sud de la 

comarca, Leader Plus té un àmbit d’aplicació que afecta a la totalitat del territori de l’Alt 

Urgell, en concret als municipis de Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de 

Nargó, Estamariu, Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Montferrer i Castellbò, Oliana, 

Organyà, Peramola, Pont de Bar, Ribera d’Urgellet, La Seu d’Urgell, Les Valls d’Aguilar, 

Les Valls de Valira, La Vansa i Fórnols. 

 

A més de l’àmbit territorial, també els objectius estratègics són diferents. Leader 2 

pretenia corregir les conseqüències negatives de la crisi industrial de Taurus. Per 

aquest motiu, el seu objectiu fonamental consistia en aturar la pèrdua de població del 

territori i va donar molta importància a la creació d’ocupació i les inversions en la 

indústria. En canvi, el programa Leader Plus té com a objectiu bàsic estabilitzar la 
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població i millorar el benestar econòmic en els nuclis rurals. Per aquesta raó prioritza 

les inversions en sectors con el turisme o altres serveis que ajudin a millorar la qualitat 

de vida de les zones rurals. 

 

Les conclusions d’aquest treball han servit com a referència per a la redacció de les 

bases que hauran de servir per a la determinació de quins tipus d’inversions es poden 

acollir a la iniciativa Leader Plus a l’alt Urgell i quines subvencions es poden concedir. 
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2. Metodologia 
 

 
L’eix central d’aquest estudi consisteix en la determinació dels criteris per a la valoració 

dels projectes corresponents a inversions productives i no productives que sol·licitin 

acollir-se al règim d’ajuts del programa europeu Leader Plus. 

 

A partir de les informacions contingudes en els impresos que han de complimentar els 

promotors dels projectes, més d’altres informacions complementàries que es cregui 

oportú demanar, es tracta d’establir una metodologia que permeti valorar la idoneïtat del 

projecte en funció dels objectius del programa Leader Plus, definits prèviament pel 

Consorci de Promoció Econòmica Alt Urgell XXI (CAU XXI). 

 

Aquesta valoració ha de determinar tres tipus de situacions: 

 

- Rebuig definitiu del projecte. Aquesta situació es donarà quan la naturalesa del 

projecte fos incompatible amb els objectius del CAU XXI, o bé quan les seves 

característiques no es corresponguin amb els criteris d’inclusió definits per la Unió 

Europea.  

 

- Rebuig - Acceptació condicionada: Recull totes aquelles situacions en les que el 

projecte no és acceptat a causa de deficiències susceptibles de ser corregides.  

 

En aquest cas, el servei depenent del CAU XXI responsable del procés 

d’acceptació, comunicarà amb claredat al promotor quines són las causes que 

motiven el rebuig momentani del projecte i li proporcionarà les orientacions i el 

recolzament necessari, dins les limitacions obvies dels mitjans disponibles 

d’aquest servei,  de cara a la correcció d’aquestes deficiències. 

 

- Acceptació: Gaudiran d’aquesta situació tots els projectes que no incorren en cap 

incompatibilitat de principi, que no presenten cap tipus de deficiència i que estan 

en possessió de tots els permisos que han de ser concedits per les diferents 

Administracions públiques abans de la posta en marxa del projecte.  
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Tots els projectes que pertanyen a aquesta última categoria compleixen amb l’objectiu de 

contribuir en certa mesura a potenciar un o varis dels objectius considerats prioritaris pel 

CAU XXI. 

 

El següent problema a resoldre és la determinació d’un model que, partint de les 

informacions facilitades pel promotor de la inversió, determini una proposta de 

percentatge d’ajut que cal concedir. 

 

Aquest model ha de tenir en compte: 

 

- Les restriccions relatives al nivell i la quantia dels ajuts que es derivin de les 

normatives aplicables a nivell europeu, estatal o autonòmic. 

 

- Les disponibilitats pressupostàries per a cada una de les mesures contemplades 

en la iniciativa Leader Plus, tant presents com projectades cap el futur. 

 

- El nivell de contribució del projecte a la consecució dels grans eixos i objectius 

definits pel GALAUS. Aquesta contribució serà quantificada en funció de la 

puntuació obtinguda en un conjunt d’indicadors que han de ser representatius 

dels objectius del programa Leader Plus. En funció del resultat obtingut i dels 

topalls màxims dels percentatges d’ajut que correspongui aplicar, és determinarà 

la proposta d’ajut que cal aplicar.  

 

Un cop determinats els percentatges màxims, caldrà determinar els percentatges mínims i 

els trams intermedis. En total, de cara a simplificar el sistema, caldria que el nombre total 

de trams no fos superior a cinc. 

 
Donat que les inversions productives (amb ànim de lucre) i les no productives (sense 

ànim de lucre) tenen característiques i objectius molt diferents, caldrà determinar un 

model específic de valoració dels indicadors i de determinació del percentatge d’ajut 

per a cada una d’aquestes modalitats. 
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Per últim, es donaran algunes orientacions i suggeriments referents als indicadors de 

seguiment i els mecanismes de control necessaris per fer un bon seguiment dels 

resultats de l’aplicació del programa.  

 
Aquests indicadors ens han de permetre observar fins a quin punt es van complint els 

objectius fixats i, donat el cas, posar en marxa accions que permetin millorar el nivell de 

realització d’aquells que experimentin desviacions significatives. 
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3. Resum de l’estudi preliminar 
 

 
3.1. Diagnosi sectorial 
 
 
3.1.1. Sector primari 
 
La ramaderia és l’activitat primària més significativa en l’economia comarcal, i es basa 

en el vacum.  

 

El vacum de llet és una activitat de tecnificació creixent, on les economies d’escala són 

cada cop més significatives i on els costos de transport limiten seriosament la 

competitivitat de les explotacions allunyades dels centres de processament. S’està 

produint, des de fa anys, un procés de concentració irreversible a mig termini. Segons 

dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l 1996 hi havia 454 explotacions de boví, 

amb un total de 23.874 caps. Al 1998 quedaven només 389 explotacions, amb un total 

21.251 caps  Per tant, en només dos anys es van perdre 65 explotacions i 2623 caps.  

 

Hi ha dos projectes innovadors en el sector lleter. En primer lloc, la creació d’una 

explotació ovina destinada a l’obtenció de llet per la producció de formatge. En segon 

lloc, la connexió en línia de la Cooperativa Cadí amb les explotacions que li 

subministren la llet. 

 

L’existència de la Cooperativa Cadí és determinant per a la supervivència de les 

explotacions lleteres de la comarca. El fet de què valori la qualitat, i estigui disposada a 

pagar-la, encara és excepcional en el mercat d’avui. La Fira del Formatge contribueix 

significativament a la percepció de qualitat d’aquest producte. No obstant això, moltes 

de les explotacions lleteres es veuen abocades a la desaparició a causa de la manca 

de continuïtat. Els joves que se’n podrien fer càrrec han optat per emigrar o per 

treballar en altres sectors.  

 

Un cop s’abandona una d’aquestes explotacions, és molt difícil que reprengui l’activitat, 

perquè caldria recuperar les quotes lleteres, posar-se al dia tècnicament i adquirir una 
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dimensió adequada. Tot això resulta més fàcil i més barat en zones ben comunicades, 

de manera que no hi hauria cap motiu racional per recuperar una explotació allunyada 

del centre de processament. En definitiva, la ramaderia de llet no pot contribuir al 

reequilibri de la població. 

 

L’engreix de vacum de carn és molt menys tecnificat que la producció de llet. 

Contràriament al que passa amb la llet, els costos de transport no són determinants, i 

això fa que les economies d’escala siguin molt menys importants que en el vacum de 

llet. Per tant, les explotacions situades a zones allunyades poden ser competitives si 

produeixen una qualitat suficient i si el mercat està disposat a pagar-la. 

 

L’Encefalopatia Espongiforme Bovina ha portat com a conseqüència immediata la 

necessitat que el sector ramader adquireixi credibilitat. La davallada que s’ha produït en 

el consum serà temporal, però alguns dels canvis que es produiran seran irreversibles. 

Caldrà fer inversions en equips tècnics i en certificació. També caldrà modificar de 

manera permanent el règim alimentari del bestiar. 

 

L’Alt Urgell tindrà un avantatge absolut en costos d’alimentació de bestiar, perquè 

disposa de pastures en abundància. Altres zones hauran de transportar farratges o 

n’hauran de conrear en terrenys més cars. En canvi, es mantindrà a la comarca el 

desavantatge absolut en costos de transport del producte acabat cap al mercat final. 

Això condueix a què l’estratègia òptima sigui transportar el producte el més acabat 

possible, per tal de reduir les quantitats transportades i, per tant, el cost. En el sector 

ramader això vol dir transportar peces o, com a molt, canals. Per tant, la tecnificació 

s’ha de produir a la comarca, tant en el sacrifici com en les certificacions. 

 

Malgrat els avantatges que tindria, la comarca no s’està dedicant al vacum de carn tant 

com podria. Els principals problemes es troben en la manca d’una comercialització 

adequada, en l’estacionalitat dels parts i en l’absència d’un organisme que en controli i 

en certifiqui la qualitat.  

 

Si existís un organisme que centralitzés totes aquestes funcions, tot el sector en sortiria 

beneficiat. Un dels avantatges del vacum de carn és que només es transporta producte 

acabat d’alt valor afegit. Pel que fa a les funcions de control i certificació de qualitat, és 



 
 

 

 

12

molt millor que es trobin centralitzades a l’escorxador,  de manera que el ramader no ha 

de fer inversions - per exemple - en equips d’anàlisi. Així, doncs, la planificació dels 

parts, el sacrifici, el control de qualitat i la comercialització són activitats que poden fruir 

d’economies d’escala importants i podrien estar gestionades per un sol organisme. Per 

tant, l’engreix de vacum no requeriria grans inversions per part de cada ramader, a títol 

individual. Les inversions importants anirien a càrrec de l’organisme regulador, el que 

alguns entrevistats en diuen "el Sindicat". 

 

Aquesta activitat podria arribar a resultar molt significativa i molt beneficiosa per a la 

comarca, si s’arriba a regular com cal. És perfectament compatible amb una residència 

- casa de pagès i podria estabilitzar moltes petites explotacions. No calen grans 

inversions, però sí que cal una bona organització. En aquest sentit, la creació d’un 

organisme regulador per part de tots els interessats coincidiria de ple amb els objectius 

del programa Leader Plus. Aquesta és la conclusió més significativa de la taula rodona 

sobre el sector agroalimentari. 

 

L’engreix de vacum també és interessant per la seva interacció amb el sector turístic. 

La conservació de les pastures és determinant perquè la muntanya tingui un aspecte 

atractiu, i la mateixa presència del bestiar és un atractiu turístic. El volum i perillositat 

dels residus són poc significatius. Tot i això, la Cooperativa Cadí, la Diputació de Lleida 

i el DARP han posat en marxa un programa de compostatge in situ dels residus, que 

podria ser aplicable en aquest cas. 

 

La ramaderia de porcí és poc significativa. Es tracta d’una activitat amb poques 

barreres d’entrada i sotmesa a crisis periòdiques. La comarca es troba en desavantatge 

en relació amb les comarques de la plana, a causa dels elevats costos de transport. 

D’una altra banda, els recursos naturals faciliten molt més l’engreix de vacum. 

 

La interacció de la ramaderia de porcí a gran escala amb el turisme és nefasta. 

L’impacte visual de les explotacions malmet el paisatge, les males olors arriben fins a 

distàncies significatives i els residus són abundants i cars de tractar. Si no es tracten 

correctament, també poden malmetre els aqüífers. Per tant, no és una activitat gaire 

desitjable en petits nuclis habitats. 
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L’agricultura comarcal és tributària de la ramaderia. Els seus productes no presenten 

un valor afegit gaire alt, però permeten reduir molt significativament els costos d’engreix 

de bestiar. La Cooperativa del Camp hi juga un paper molt favorable. El conreu 

d’herbes aromàtiques és una activitat puntual, però encara presenta un potencial de 

creixement significatiu. 

 

La pesca es pot considerar una activitat més relacionada amb serveis i turisme que no 

pas amb el sector primari. 

 

La silvicultura no és competitiva, a causa dels elevats costos de transport en relació 

amb el valor de les fustes que es produeixen, en general de baixa qualitat. La 

recol·lecció de bolets genera més conflictes que no pas rendes. La inconsciència amb 

què alguns turistes entren en propietats privades per buscar-ne posa els boscos en 

perill, a més de privar als propietaris de les rendes que els correspondrien. 

 

 

3.1.2. Sector secundari 
 
La indústria més important de la meitat sud de la comarca no està relacionada amb la 

transformació de productes del primari. Taurus es troba en una fase d’expansió i està 

generant llocs de treball. A més, encara presenta un potencial de creixement important. 

D’una altra banda, l’economia actual de l’Alt Urgell Sud depèn menys de Taurus que 

abans.  

 

La Cooperativa Cadí és la indústria més important si s’analitza el conjunt de l’activitat 

econòmica i té un paper demogràfic fonamental. Cadí transforma un producte del 

primari i, per tant, contribueix a estabilitzar-lo. A més, la supervivència de les 

explotacions ramaderes –com ja s’ha dit– és determinant pel paisatge, i té, per tant, 

una influència positiva en el turisme. 

 

Es tracta, doncs, de dues indústries molt diferents pel que fa a la seva interacció amb la 

resta de l’economia comarcal. La crisi que Taurus va patir uns anys enrera va ser molt 

perjudicial a l’Alt Urgell Sud, però va tenir un radi d’influència limitat i no va afectar 

significativament la resta de l’activitat econòmica. 
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En canvi, el conjunt de l’economia comarcal té una forta dependència de la Cooperativa 

Cadí. Sortosament, la seva estabilitat no sembla trobar-se en perill, gràcies, sobre tot, a 

la seva modernització constant i a l’extrema prudència del seu finançament. 

 

Els transformats carnis no poden ser gaire significatius per conjunt de l’economia, si no 

s’adopten estratègies arriscades. Les petites explotacions artesanals, orientades 

bàsicament al turisme, només poden mantenir unes quantes famílies, tot i que poden 

representar una font considerable d’ingressos per una residència - casa de pagès i que 

constitueixen un més dels atractius turístics de la comarca. 

 

L’especejament i els preparats cuinats només poden ser significatius si es fan a escala 

industrial i amb cert poder sobre els distribuïdors. Es tracta d’activitats sense gaire 

barreres d’entrada, de manera que les economies d’escala són significatives i produiran 

un progressiu deteriorament dels marges. Es tracta, doncs, d’una activitat clarament 

més arriscada que un petit obrador artesanal. En tots els casos, però, la supervivència 

dependrà de la qualitat i de què el mercat estigui disposat a pagar-la. 

 

Un factor de risc per a la indústria és l’augment del cost de la mà d’obra, relacionat, un 

cop més, amb la proximitat d’Andorra. Aquest factor no es troba en la meitat sud de la 

comarca, però constitueix un problema, per la inestabilitat que genera, per algunes 

empreses de la meitat nord. L’aparició de noves oportunitats en el mercat de treball 

andorrà ha estat determinant en la despoblació d’algunes zones rurals. La desaparició 

d’alguns dels avantatges fiscals pels espanyols que treballen a Andorra serà un factor 

de reequilibri en els costos, però és improbable que influeixi significativament en la 

repoblació dels petits nuclis rurals. 

 

Els polígons industrials no són un factor d’atracció d’indústries. Més aviat són una 

condició sine qua non per la seva implantació, i són determinants per una bona 

ordenació territorial. 

 

La construcció es troba en un bon moment, però no és una activitat que pugui ser 

motor del desenvolupament econòmic.  
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S’ha observat darrerament una pressió significativa sobre els preus del sòl, que es 

relaciona amb la situació a Andorra, a causa de la seva proximitat. Aquesta pressió 

sobre els preus perjudica altres sectors, però no es produeix amb la mateixa intensitat 

arreu de la comarca. 

 

La major part de les persones entrevistades coincideixen en què volen fugir d’un model 

de desenvolupament basat exclusivament en la construcció de segones residències. 

Fins i tot alguns representants del sector de la construcció hi estan d’acord. Afavorir la 

rehabilitació és favorable al turisme i perfectament coherent amb els objectius de 

Leader Plus.  

 

 

3.1.3. Sector terciari 
 
Els sector serveis és el més important per a l’economia comarcal. El turisme és el més 

significatiu pel seu potencial a l’hora de portar a terme els objectius del programa 

Leader - Plus. 

 

El sector turístic de l’Alt Urgell no es coneix a sí mateix. Cadascun dels agents 

involucrats coneix, amb prou feines, els seus propis clients. Els hotelers es senten 

perjudicats per les residències - cases de pagès, però no sembla gens clar que tinguin 

el mateix tipus de clients. Fins ara ha estat molt difícil comercialitzar els atractius 

turístics amb una sola imatge. 

 

Els proveïdors d’allotjaments no semblen adonar-se que l’allotjament no és un atractiu 

turístic per se i sovint confonen l’oferta turística –que nosaltres considerem que vol dir 

oferta d’atractius– amb l’oferta de places.  Excepcionalment, es podria considerar que 

en algunes residències - cases de pagès sí que coincideixen aquests dos factors.. 

Promoure el turisme a l’Alt Urgell no passa necessàriament per promoure el sector 

hoteler.  

 

No hi ha cap mecanisme que reguli l’oferta d’allotjaments. Mentre tothom tingui 

demanda insatisfeta tothom pensa en invertir en augment de capacitat. Però pot haver-

hi una percepció errònia de la demanda real i, per tant, de la capacitat que caldria (si hi 

ha una persona que ha de visitar cinc hotels abans de trobar una habitació lliure, el 
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sector en conjunt percep una demanda insatisfeta de cinc habitacions, encara que el 

turista hagi acabat trobant allotjament). Si es construeix massa i no s’acaben d’omplir 

totes les places el sector entrarà en crisi.  

 

La distribució geogràfica dels allotjaments és desequilibrada. La major part de les 

places hoteleres és concentren a La Seu. 

 

L’augment de la qualitat és un objectiu assumit de manera unànime. Però no és evident 

que hi hagi acord en quines són les accions que cal emprendre. Es tracta d’augmentar 

la qualitat de servei i de gestió, o només de fer reformes? En el primer cas cal impartir 

formació i obtenir homologacions de qualitat. En el segon cas, es tractaria més aviat de 

fer treballs de manteniment i millora d’infraestructures d’allotjament. 

 

El Sector no coneix prou bé els seus clients. Es dóna per fet que la presència d’Andorra 

és un atractiu important, però la major part del visitant de pas no es pot considerar, 

tècnicament, com un turista. Sembla que només els organismes oficials tenen certa 

informació sobre el que realment porta turistes a la Comarca. 

 

No hi ha cap part interessada que parli en nom dels atractius turístics naturals. La 

millora de l’atractiu turístic passa per restaurar el patrimoni arquitectònic, per recuperar 

camins, per eliminar dels boscos les deixalles que hi deixen els visitants i per evitar que 

n’hi segueixin deixant. Però tothom dóna per fet que aquestes funcions han de ser 

finançades amb recursos públics, o que els pagesos les faran espontàniament. 

 

Contràriament al que es diu, les residències - cases de pagès treballen amb força 

qualitat i professionalitat. Possiblement calgui trobar les causes en el seu contacte 

pròxim amb el client, propi d’allotjaments familiars, i en l’experiència recent de 

començar una nova activitat empresarial. Això porta a unes inquietuds i a una capacitat 

d’iniciativa que fan que no s’accepti fàcilment "el que sempre s’ha fet". 

 

La implantació d’un objectiu de millora de qualitat passa per definir millor què 

s’entendrà per "millorar l’oferta del Sector". Engegar un nou bar a la Seu d’Urgell no és 

el mateix que fer-ho a un dels nuclis rurals que no en tenen cap. Restaurar una ermita 

romànica no és el mateix que fer treballs de manteniment a un hotel. 
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D’una altra banda, és sorprenent que es consideri que la millora de qualitat passa per 

implantar normatives i obtenir homologacions i que, al mateix temps, es digui que la 

competència andorrana té un avantatge pel fet de no estar regulada. 

 

Les inversions en millora de la comercialització permetran d’obtenir més rendiment 

sobre els capitals que ja s’han invertit. D’aquesta manera es podria aconseguir una 

major rendibilitat sense augmentar els nivells de risc.  

 

Actualment, ja no es pot parlar de millorar la comercialització sense fer esment a 

Internet. Però la presència a Internet és tan barata i tan assequible a tothom que cal 

posar èmfasi, sobretot, en la qualitat d’aquesta presència. A les pàgines d’Internet ha 

d’haver-hi continguts atractius, que s’han d’actualitzar sovint. I cal una organització tan 

àgil com la pròpia xarxa. El sector turístic està poc habituat a valorar els actius 

intangibles, i això ha estat determinant en la comercialització, en el passat. 

 

L’Alt Urgell Sud presenta un sector turístic molt menys desenvolupat i que pot quedar 

en una posició d’inferioritat en relació amb la resta de la comarca. Un factor 

determinant és que l’entorn natural no té la mateixa bellesa que a la part nord de la 

comarca. No obstant això, la futura construcció d’una làmina d’aigua estable a la cua de 

l’embassament de Rialb pot representar un impuls considerable a un turisme semblant 

al de neu en motivacions, però amb una estacionalitat oposada. En qualsevol cas, 

encara és només una possibilitat a mig termini. 

 

 

3.1.4. Sector públic 
 
Un dels punts forts del sector públic a la comarca és que el consorci GALAUS és una 

institució consolidada i d’eficiència reconeguda. Aquest fet el situa en una molt bona 

posició de cara a poder gestionar de forma eficient totes les actuacions relacionades 

amb la posada en marxa i execució del programa Leader Plus. 

 

Al mateix temps, cal tenir present que l’Alt Urgell és una de les comarques pioneres a 

Catalunya en la implantació d’accions de desenvolupament local. 
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Amb relació al turisme, el sector públic té a les seves mans la possibilitat d’actuar com 

a àrbitre en cas de conflicte. Aquesta funció li ve facilitada pel fet que tots els 

organismes públics consultats es mostren d’acord  amb els objectius recollits en aquest 

document en matèria de turisme. Més específicament, existeix acord en els següents 

aspectes: 

 

- Evitar la massificació turística. 

- Evitar la degradació de l’entorn. 

- Evitar la proliferació de segones residències. 

 

No obstant aquests punts d’acord, existeix un risc derivat de l’escassetat de recursos 

propis dels ajuntaments que els podria portar a ser poc restrictius en la concessió de 

llicències de construcció.  

 

Un altre factor de risc que cal considerar és l’existència de certes discrepàncies en 

relació a la manera en què el territori s’ha de desenvolupar turísticament, més 

concretament: 

 

- Àmbit territorial de les actuacions. 

- Imatge i promoció del territori. 
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3.2. Anàlisi DAFO 
 
 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 
 
1. La riquesa de l’entorn natural. 
2. Dinamisme de les cooperatives. 
3. Situació geogràfica enmig dels 

Pirineus. 
4. Important millora de les 

infraestructures i serveis en els darrers 
anys. 

5. Existència d’un territori idoni per a la 
producció de boví de qualitat. 

6. Absència d’interferències negatives 
entre els diferents sectors econòmics. 

7. Voluntat del sector públic i privat per 
promoure la comarca. 

8. Mentalitat oberta dels residents a la 
comarca. 

9. Experiència en la realització de 
programes de desenvolupament rural. 

10. Bona oferta formativa a la comarca 
especialment en l’àmbit turístic. 

 
1. Pèrdua continua de població, 

especialment en els municipis més 
rurals, amb les conseqüències que això 
representa sobre la gestió i 
manteniment del territori. 

2. Falta de recursos públics específics per 
al desenvolupament de les àrees de 
muntanya. 

3. Manca una implicació més activa dels 
agents econòmics en les estructures de 
coordinació sectorial. 

4. Manca de definició de producte turístic i 
de la imatge a transmetre. 

5. Encara insuficient dotació en 
infraestructures i serveis. 

6. Possibilitat de fer diner fàcil a Andorra. 
7. L’elevat cost de la vida i l’especulació 

urbanística a la Seu i la seva àrea 
d’influència. 

8. Distància respecte als grans centres de 
serveis i de decisió. 

9. Absència de marques de qualitat dels 
productes agroalimentaris. 
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AMENACES OPORTUNITATS 
 
1. Recessió de la pagesia, 

abandonament de cultius. 
2. Risc de despoblament en la majoria 

de nuclis de la comarca i 
concentració a la  Seu. 

3. Conformisme de la població rural 
amb la seva situació. 

4. Continuïtat del procés d’envelliment 
de la població.  

5. Risc de degradació del paisatge com 
a conseqüència del despoblament. 

6. Dependència d’Andorra i incertesa 
sobre el seu futur. 

7. Manca d’inversió suficient en 
infraestructures i equipaments. 

8. Manca de diversificació econòmica i 
debilitat del sector industrial. 

9. Escasses  possibilitats d’inserció 
laboral dels joves formats. 

 
1. Aprofitament turístic de la situació 

geogràfica, entorn natural,... 
2. Millora de les comunicacions i reobertura 

de l’aeroport. 
3. Millora en la planificació turística i 

consolidació d’una imatge de marca 
mitjançant la creació d’un Consorci de 
Turisme. 

4. Constitució d’una entitat reguladora de la 
producció de vacum de carn que potenciï 
la continuïtat de les explotacions agràries 
i ramaderes mitjançant la coordinació del 
sector i la creació de marques de 
qualitat. 

5. Generalització de l’ús de noves 
tecnologies. 

6. Proximitat amb Andorra. Aprofitament de 
l’expansió empresarial andorrana. 

7. Incidència econòmica i turística de la 
construcció de la contrapresa de la cua 
del pantà de Rialp. 

8. Impacte positiu de la potenciació de les 
activitats dels sectors turístic i 
agroalimentari en el manteniment i 
recuperació de la població i en l’ocupació 
de joves i dones. 

9. Creació de denominacions de qualitat 
per a la indústria agroalimentària. 
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3.3. Proposta d’estratègia 
 
 
3.3.1. Objectius bàsics 
 

- Estabilitzar la població i millorar el benestar econòmic en els nuclis rurals. 

 

 

3.3.2. Definició de l’estratègia 
 

- Potenciar activitats econòmiques que generin rendes complementàries estables en 

municipis amb forta especialització agrària, per tal de mantenir la població en 

aquestes zones.  

 

- Fomentar la coordinació entre els agents econòmics de la comarca en temes de 

producció, promoció i comercialització de productes i serveis locals. 

 

- Fomentar la innovació tecnològica i les millores organitzatives i de qualitat. 

 

 

3.3.3. Estratègies sectorials 
 

Amb la definició d’ estratègia que s’ha formulat es vol mitigar el risc i consolidar els 

sectors fonamentals de l’economia de la comarca. Una aplicació coherent d’aquesta 

estratègia condueix a formular les següents estratègies sectorials: 

 

- Desenvolupament del transformat agroalimentari, centrat en procediments i 

certificacions de qualitat, en noves tècniques de tractament del producte, i en 

racionalitzar la comercialització.  

 

Aquesta estratègia és d’extrema importància per a la ramaderia, però vol fugir de la 

idea de crear encara més obradors de xarcuteria artesana. Es tracta més aviat de 

fomentar la xarxa d’engreix i comercialització de vacum de carn de qualitat. Requereix, 

fonamentalment, un esforç d’organització més que no pas financer, i permetria 
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d’estabilitzar moltes explotacions ramaderes. El vacum de carn encara es troba molt 

menys tecnificat que el de llet i dóna menys feina. És molt més compatible, per 

exemple, amb una residència - casa de pagès. 

 

- Consolidar una indústria respectuosa amb el medi ambient i compatible amb el 

desenvolupament turístic i l’augment de la qualitat de vida dels nuclis rurals.  

 

És especialment interessant afavorir les indústries que permetin estabilitzar el 

consum de productes del sector primari de la comarca. 

 

- Consolidació del sector turístic, posant èmfasi en augmentar l’atractiu turístic, la 

qualitat dels equipaments i la comercialització, afavorint especialment les actuacions 

que redueixin l’estacionalitat.   
 

El creixement de la capacitat és una estratègia més arriscada que no es pensa. La 

inversió en construccions dóna una falsa sensació de seguretat i requereix molts 

recursos. Els autèntics atractius turístics no són els allotjaments (amb molt poques 

excepcions), de manera que només caldria subvencionar la creació de places 

d’allotjament a zones on realment calguin. Això s’hauria de determinar mitjançant un 

estudi de mercat imparcial. 

 

D’una manera general, aquesta estratègia condueix a afavorir les següents accions: 

 

- Programes de qualitat, obtenció d’homologacions, etc.  

- Tècniques que redueixin l’estacionalitat en la demanda (turisme) i en l’oferta (carn).  

- Distribucions més directes, en especial via Internet. 

- Millora de la qualitat dels equipaments turístics. 

- Creació de places i serveis turístics a on no n’hi hagi. 

- Integració dels pagesos en funcions turístiques. 

- Creació d’un Consorci de Turisme. 

- Recuperació de patrimoni arquitectònic. 

- Noves activitats turístiques. 

- Millora dels accessos a zones d’interès. 

- Evitar la dependència exclusiva d’un sol sector d’activitat. 
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Igualment, l’aplicació de l’estratègia que es proposa no afavoriria: 

 

- Subvencions encobertes a activitats primàries que no canviïn. 

- Integracions horitzontals. 

- Activitats que deteriorin el medi. 

- Activitats que depenguin de subvencions per ser rendibles a llarg termini. 

 

 

3.3.4. Justificació de l’estratègia 
 

La finalitat del present apartat és posar de manifest que l’estratègia que es proposa és 

perfectament coherent amb els requeriments del programa LEADER PLUS. 

 

L’estratègia és original, en el sentit que no es pretén fomentar l’especialització del 

conjunt de l’economia comarcal ni l’aprofitament de petites oportunitats. Ben al contrari, 

permet d’aprofitar oportunitats significatives per un nombre important de persones, però 

sense que hagin d’abandonar les activitats que porten a terme actualment. L’estratègia 

és de desenvolupament sostenible, perquè estimula el creixement d’activitats que no 

depenen de subvencions ni de l’aprofitament de circumstàncies conjunturals 

 

Cal evitar que una davallada en un sector de l’economia tingui una influència 

determinant en el conjunt de l’economia comarcal. Per tant, no es tracta d’afavorir una 

gran especialització, sinó de consolidar el que ja s’ha fet, fer-ho millor i mitigar els 

factors de risc.  

 

Així, per exemple, es proposa fugir de la idea d’especialitzar el transformat 

agroalimentari en productes que tinguin atractiu per als turistes. No es tracta pas de 

tancar els obradors que hi ha fets, sinó d’evitar que només s’inverteixi en petits 

obradors i que una eventual davallada en el turisme tingui repercussions generalitzades 

en el sector agroalimentari. 

 

Es tracta, doncs, d’incidir en l’activitat econòmica de manera que el pla pilot de 

desenvolupament integrat sigui: 
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- Durable: només es subvencionaran iniciatives que siguin rendibles a llarg termini. 

Tampoc no es proposa l’explotació de recursos naturals no renovables. 

 

- Articulat sobre un tema central: estabilitzar la població i millorar el benestar 

econòmic en els nuclis rurals. 

 

- Característic del territori: valoritzant els atractius turístics propis de la comarca, 

com ara l’entorn natural o el patrimoni arquitectònic. 

 

Les accions que es proposen incideixen en l’ocupació de joves i dones, perquè: 

 

- Augmenten les càrregues de treball en explotacions familiars del primari 

- Poden garantir la continuïtat d’aquestes explotacions (relleu generacional) 

 

També augmenten la qualitat de vida a la comarca, perquè: 

 

- Augmenten i estabilitzen les rendes 

- Aturen la concentració de població 

- Afavoreixen la conservació del medi 

 

El caràcter pilot del pla que es proposa queda demostrat pels següents fets: 

 

- Aparició de nous productes que incorporin trets locals característics: carn de 

qualitat, rutes turístiques, paquets turístics. 

 

- Establiment de nous mètodes que permetin una explotació més eficaç del 
potencial endogen: planificació de la producció de vacum de carn, tractament òptim 

de les canals, noves tècniques de sacrifici i canals directes de comercialització del 

producte turístic. 

 

- Enllaç de sectors de l’economia tradicionalment molt allunyats: integració dels 

pagesos en l’activitat turística per la via de la conservació dels atractius turístics. 
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- Creació de formes originals d’organització i presa de decisions: organisme 

planificador i regulador del vacum de carn, amb participació de tots els involucrats, 

Consorci de Turisme que contracti pagesos per fer treballs de recuperació i 

conservació del patrimoni natural, i que afavoreixi la comercialització de l’oferta 

turística de la comarca. 

 

Totes les accions que es proposen són perfectament compatibles amb el Pla de 

Muntanya i comparteixen els seus objectius bàsics. Per tant, es pot demostrar el seu 

caràcter complementari en relació amb altres programes al territori. 
 

 

3.3.5. Recomanacions per a la implantació de l’estratègia 
 

Sector primari 
 

- Promoure la constitució d’una entitat reguladora de l’engreix de vacum de carn de 

qualitat. Aquesta entitat haurà de programar la producció de vacum de carn, 

preveient l’estacionalitat en la demanda i haurà de facilitar suport tècnic als 

ramaders.  

 

- Afavorir les actuacions que millorin el medi o que evitin que es malmeti, en especial 

les que tinguin incidència en el turisme. 

 

- Afavorir les actuacions que integrin els pagesos en el sector turístic i que els 

permetin obtenir-ne rendes complementàries. 

 

- Recuperació de camins forestals i neteja de boscos. 

 

Sector secundari 
 

- Afavorir les indústries que permetin estabilitzar el consum de productes del sector 

primari de la comarca. 
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- Afavorir la rehabilitació de les construccions existents, sempre que tinguin interès pel 

turisme o que formin part del patrimoni cultural.  

 

- Afavorir la implantació d’indústries que generin llocs de treball qualificats, i l’ocupació 

de joves i dones. 

 

- Afavorir les instal·lacions que facin una bona utilització dels recursos naturals, 

sempre que no malmetin el paisatge ni suposin un deteriorament del medi ambient. 

 

- Afavorir els programes de millora de qualitat en la indústria, posant especial èmfasi 

en les normes i procediments de certificació. 

 

- Afavorir la utilització de noves tecnologies pel que fa a comercialització, a 

conservació del medi i a millora de processos productius. 

 

Sector terciari 
 

Turisme 

 

- Potenciar els atractius turístics i crear-ne de nous. Cal recordar que l’oferta turística 

és l’atractiu turístic i no pas les places hoteleres (fora d’establiments singulars), tot i 

que cal assegurar la seva qualitat per garantir la satisfacció del visitant.  

 

- Potenciar un desenvolupament equilibrat del sector. Crear atractius turístics i nous 

serveis a les zones sense oferta significativa. Mitigar l’estacionalitat el sector 

afavorint la creació d’atractius turístics per la temporada baixa. 

 

- Portar a terme un o més estudis de mercat per conèixer millor la demanda 

d’allotjaments turístics. No s’haurien de dedicar recursos públics a promoure un 

augment de capacitat sense conèixer la demanda real.  

 

- Afavorir les inversions adreçades a millorar la comercialització: mitigar estacionalitat i 

evitar intermediaris que no aportin valor afegit. 
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- Constituir un Consorci de Turisme on tinguin representació totes les parts 

implicades. A més de les funcions habituals dels Patronats de Turisme, el Consorci 

de l’Alt Urgell tindria funcions específiques que s’haurien de determinar més 

endavant. A tall indicatiu, però, s’indiquen les següents: 

 

• Integrar en el turisme el sector primari. Els pagesos i ramaders no poden 

quedar fora del sector turístic per algunes coses i dintre per unes altres. Si 

s’espera que facin sistemàticament determinades tasques, han de poder 

obtenir-ne rendes. No és just apel·lar a la seva consciència social quan els 

necessitem i oblidar-se’n a l’hora de repartir les rendes del sector. No es pot 

esperar que els propietaris forestals tinguin només deures. 

 

• Fer que el sector hoteler s’involucri de ple en finançar accions que el beneficien 

directament i que es solen considerar responsabilitat exclusiva dels poders 

públics.  

 

• Decidir de forma coordinada la imatge a transmetre del territori.  

  

• Impulsar la realització dels estudis sectorials i de mercat necessaris.  

 
Comerç 

 

• Fomentar les activitats relacionades amb la comercialització de productes 

artesans i del sector primari de la zona.  

 

• Afavorir les iniciatives del sector que consolidin i afavoreixin al sector turístic.  

 

 

Sector públic 
 

A més de les funcions habituals del sector públic i de manera no restrictiva, es formulen 

les següents recomanacions: 

 

- Facilitar la creació de les associacions de transformació del primari.  
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- Liderar la creació del Consorci de Turisme. 

 

- Liderar la conservació i accessibilitat dels atractius turístics naturals. 

 

- Liderar la conservació i recuperació del patrimoni arquitectònic i cultural. 

 

- Promoure la utilització de noves tecnologies, orientades a millorar la qualitat en 

productes, processos, organització i comercialització. 
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4. Objectius operacionals proposats 
 

 
4.1. Objectiu 1: Potenciar activitats econòmiques que generin rendes 

complementàries estables en municipis amb forta especialització agrària, 
per tal de mantenir la població en aquestes zones 
 

- Afavorir molt especialment la realització de projectes que consolidin 

l’existència d’infraestructures turístiques en petits municipis amb carències 

notables. 

 

- Millorar els accessos a zones d’interès. 

 

- Recolzar les actuacions del sector turístic que permetin reduir l’estacionalitat 

d’aquesta activitat. 

 

- Procurar una integració harmònica en el paisatge de les construccions i les 

instal·lacions necessàries. 

 

- Potenciar les indústries artesanes i tradicionals. 

 

- Impulsar l’obtenció de certificacions de qualitat pels productes 

agroalimentaris locals. 

 

- Establir els circuits de comercialització més adequats per augmentar les 

rendes del sector primari. 

 

- Afavorir activitats relacionades amb la fabricació i comercialització de 

productes artesans i del sector primari de la comarca. 

 

- Afavorir els projectes que comportin la generació de llocs de treball dins 

l’àmbit rural, i en especial per dones, joves, disminuïts i altres col·lectius amb 

dificultats d’inserció. 
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4.2. Objectiu 2: Fomentar la coordinació entre els agents econòmics de la 
comarca en temes de producció, promoció i comercialització de productes 
i serveis locals 

 

- Promoure l’associacionisme, especialment als sectors turístic i 

agroalimentari. 

 

- Fomentar els projectes conjunts, tant a nivell sectorial com intersectorial. 

 

- Integrar els representants del medi rural dins les associacions sectorials 

relacionades amb les seves activitats (sectors agroalimentari i turístic). 

 

- Impulsar la realització dels estudis sectorials necessaris per conèixer millor 

l’oferta, la demanda, els canals de distribució i la imatge de marca a 

transmetre.  

 

 

4.3. Objectiu 3: Fomentar la innovació tecnològica i les millores organitzatives i 
de qualitat 

 

- Impulsar la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

(TIC) en tots el àmbits de la gestió. 

 

- Potenciar l’existència d’una oferta adequada de serveis empresarials 

relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 

- Posar a l’abast de l’empresari la formació, informació i serveis de suport 

necessaris per gestionar de forma eficient la seva empresa. 

 

- Afavorir els programes de millora de qualitat i creixement en la indústria, 

tenint en compte la seva incidència sobre les rendes i el benestar dels nuclis 

rurals. 
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5. Determinació de les prioritats 
 

 
En el procés establert per a la determinació de les prioritats estratègiques i 

operacionals, podem remarcar les següents fases: 

 

1) El dia 23 de maig de 2001 es fa a la seu del Consell Comarcal la presentació de la 

proposta d’eixos estratègics de cara a l’aplicació del programa Leader Plus. Al 

llarg d’aquesta reunió, que compta amb la presència dels representants dels 

municipis de la comarca, s’accepta la definició dels objectius bàsics i el principals 

eixos estratègics del programa, reproduïts a l’apartat 3.3 d’aquest estudi. 

 

2) L’octubre de 2001, es presenten al DARP els documents de sol·licitud 

corresponents al programa Leader Plus, basats en els objectius estratègics abans 

comentats. A finals de desembre de 2001, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell rep 

la comunicació d’acceptació de l’esmentada proposta dins el programa Leader. 

 

3) A partir dels objectius estratègics aprovats, el Departament d’Organització 

d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya elabora una proposta 

d’objectius operacionals lligats a cada objectiu estratègic. 

 

4) El dia 20 de febrer de 2002, es presenta al Comitè Tècnic del Consorci Alt Urgell 

XXI (CAU XXI) la proposta d’objectius operacionals. 

 

5) Es decideix classificar d’1 a 3 (1 = més important, 3 = menys important) cada una 

de les tres grans orientacions estratègiques. L’ordenació per ordre d’importància 

és la següent: 

 

1. Potenciar activitats econòmiques que generin rendes complementàries 

estables en municipis amb forta especialització agrària, per tal de mantenir la 

població en aquestes zones. 

2. Fomentar la coordinació entre els agents econòmics de la comarca en temes 

de producció, promoció i comercialització de productes i serveis locals. 

3. Fomentar la innovació tecnològica i les millores organitzatives i de qualitat. 
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6) Aquesta classificació s’haurà de tenir en compte en el procés de disseny del 

sistema de valoració de les iniciatives. 
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6. Criteris d’exclusió i conformitat 
 

 
6.1. Criteris Leader 
 

Els reglaments del règim d’ajuts per a la iniciativa Leader estableixen una sèrie de 

normatives relacionades amb activitats i inversions de caràcter productiu que cal tenir 

en compte per a la concessió d’ajuts: 

 

- Reglament (CE) núm. 1260/99 del Consell, de 21 de juny pel qual s’estableixen 

disposicions generals sobre els Fons Estructurals. 

 

- Reglament (CE) núm. 1257/99 del Consell, de 17 de maig sobre l’ajut al 

desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu d’Orientació i Garantia 

Agrícola (FEOGA) i pel qual es modifiquen i deroguen determinats Reglaments. 

 

- Reglament núm. 1257/99 de la Comissió de 23 de juliol de 1999 pel qual 

s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1257/99 del 

Consell sobre l’ajut al desenvolupament rural amb càrrec al Fons Europeu 

d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA). 

 

- Reglament (CE) núm. 69/01 de la Comissió, de 12 de gener de 2001, referent a 

l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de la Comunitat Europea als ajuts de 

minimis. 

 

- Reglament (CE) núm. 70/01 de la Comissió, de 12 de gener de 2001, referent a 

l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de la Comunitat Europea als ajuts 

estatals a les petites i mitjanes empreses. 

 

- Comunicació de la Comissió als estats membres, de 14 d’abril de 2000, per la 

qual es fixen les orientacions sobre la iniciativa comunitària de 

desenvolupament rural (Leader Plus) (2000/C 139/05). 
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- Règim d’ajuts per a l’aplicació de la iniciativa comunitària Leader Plus (Decisió 

núm. C 2001 1245, de 18 de maig). 

 

- Reial decret 2/02 d’11 de gener per la qual es regula l’aplicació de la iniciativa 

comunitària Leader Plus. 

 

- Decisió de la Comissió de 27 d’agost de 2001, per la qual es concedeix un ajut 

de la secció d’Orientació del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola 

(FEOGA) a un programa de la iniciativa comunitària Leader Plus a Catalunya. 

 

- Ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de 18 de setembre de 

2001, per la qual es dicten normes per a la presentació i la selecció de 

programes de desenvolupament rural i dels grups d’acció local per a l’aplicació 

a Catalunya de la iniciativa comunitària Leader Plus (D.O.G.C. núm. 3478 de 

21/09/2001, pàg. 14301). 

 

- Resolució de la Direcció General del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 

Pesca de 19 de desembre de 2001, de selecció dels grups Leader Plus a 

actuar a Catalunya. 

 

- Reial decret 2225/93 de 17 de desembre sobre el caràcter públic del fons. 

 

 

6.2. Criteris de les Administracions públiques 
 

Les Administracions de l’Estat, autonòmiques i locals tenen competències en diversos 

àmbits que afecten a la posta en marxa de qualsevol projecte. 

 

Abans de la posta en marxa de qualsevol tipus d’activitat, cal demanar i obtenir tots els 

permisos corresponents i cal seguir tots els passos que marca la llei. 

 

Òbviament, no ens correspon a nosaltres fer un recull de tots aquests tràmits i 

permisos, que són diversos i abundants. Sí volem remarcar, en canvi, el fet de que mai 
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el programa Leader Plus podrà donar la seva aprovació a un projecte si prèviament 

aquest no compta amb tots els tràmits i permisos necessaris. 

 

 

6.3. Criteris del Consorci Alt Urgell XXI 
 

 

6.3.1. Activitats subvencionables 
 

Podran rebre ajuts les activitats que compleixin amb la legislació vigent i estiguin 

d’acord amb les estratègies de desenvolupament local definides en el document 

“L’estratègia de desenvolupament socioeconòmic de l’Alt Urgell de cara a l’aplicació del 

programa Leader Plus de la Unió Europea” de març del 2001. 

 
 
a) Inversions productives 
 

 

1. Beneficiaris 

 

Els beneficiaris d’aquests ajuts seran empresaris individuals o societats amb qualsevol 

forma jurídica recollida a la legislació vigent que presentin projectes que s’adeqüin a les 

orientacions estratègiques del Consorci Alt Urgell XXI i que compleixin els següents 

requisits: 

 

- Ser petita empresa en els termes previstos en el Reglament núm. (CE) 70/01 (a 

excepció dels projectes que es regeixin per la clàusula de minimis i de les 

entitats jurídiques de treball associat, com cooperatives i d’altres, que es 

dediquin a la producció, comercialització i/o transformació de productes agraris, 

que poden tenir fins 250 treballadors, una facturació de 20 milions d’euros i un 

balanç de 10 milions d’euros). 

- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social (o 

tenir concedit un ajornament). 



 
 

 

 

36

- Mantenir la destinació de la inversió subvencionada al menys durant cinc anys 

a partir de la data de certificació de la finalització de la inversió. 

 

 

2. Inversions subvencionables 

 

Les activitats subvencionables han de fer referència a algun dels següents punts: 

 

- Construcció i/o millora de béns immobles. 

- Maquinàries, instal·lacions, utillatges i/o mobiliari nous. 

- Equipaments informàtics i de comunicacions. 

- Elements de transport intern (s’exclou el material de transport extern: 

automòbils, furgonetes, camions, etc.) 

- Despeses relacionades amb la redacció i direcció del projecte 

 

Hem classificat en quatre categories les inversions productives que es poden acollir a la 

iniciativa Leader Plus: 

 

1. Turisme rural 

2. Productes agroalimentaris 

3. Artesania no alimentària 

4. Creació de llocs de treball 

 

 

1. Turisme rural. 

 

En aquesta acció es poden finançar accions de millora, construcció, rehabilitació o 

millora de la qualitat en: 

 

- residències cases de pagès, allotjaments rurals independents i masies de poble 

- hotels 

- càmpings 

- cases de colònies/albergs 

- restaurants 
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- empreses de serveis turístics 

 

Aquests establiments podran rebre finançament per dur a terme reformes i ampliacions 

en els establiments ja existents només en casos on les inversions superin els 10.000 € i 

serveixin per millorar la imatge i la qualitat dels locals. S’exclouen, però, d’aquestes 

línies de finançament els establiments només catalogats com a bars. 

 

Pel que fa a la creació de nous restaurants-bar, en línies generals, aquests queden 

exclosos però es podrien subvencionar en nuclis on no n’hi cap o, en casos especials, 

quan el Comitè Tècnic ho consideri adequat.  

 

En relació a vehicles d’empresa només es finançarien quan siguin d’ús intern dins 

l’empresa i dels quals no se’n pugui fer un ús particular (per exemple, en un karting sí 

es poden finançar els vehicles, o el cas dels toros dins un magatzem). 

 

 

2. Productes agroalimentaris 

 

En aquest apartat es pot finançar tota inversió realitzada sempre que es tracti 

d’actuacions de conjunt (és a dir, no s’acceptaria com a despesa elegible només la 

compra d’una màquina) i sense límit en la inversió mínima a realitzar. De totes maneres 

cal tenir en compte que no es subvencionaran increments innecessaris de la capacitat 

productiva. 

 

Es prioritzarà, especialment, la producció, valorització i comercialització de productes 

locals i la utilització de matèria prima local, així com l’obtenció de productes de qualitat. 

 

 

3. Artesania no alimentària 

 

Aquesta acció té dos eixos específics de finançament: d’una banda els oficis 

tradicionals de la comarca i, de l’altra, les activitats artesanals innovadores. En aquest 

apartat es primaran les inversions que revaloritzin recursos naturals i culturals. 
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4. Creació de llocs de treball 

 

Dins d’aquesta línia es consideren dos tipus de beneficiaris: 

 

- Indústria 

- Empreses comercials i de serveis innovadores 

• Serveis relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TIC) 

• Serveis mediambientals 

• Altres serveis innovadors a la comarca 

 

 

Aquesta acció pretén fomentar l’ocupació a la comarca i, així, es podran finançar les 

iniciatives empresarials que creïn llocs de treball entre els quals s’hi poden comptar els 

emprenedors sempre que aquests hagin estat a l’atur. La creació de nous llocs de 

treball pot ser conseqüència tant d’una nova instal·lació, com de l’ampliació o renovació 

d’empreses existents sempre i quan no s’hagin produït reduccions de personal en els 

12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.  

 

És necessari assegurar el manteniment dels llocs de treball creats per un període de 5 

anys i que els llocs de treball siguin fixes i a temps complert (no els contractes, sinó el 

lloc de treball creat, la plaça, independentment de qui l’ocupi).  

 

En aquest àmbit es prioritzaran els llocs de treball creats per a col·lectius protegits,  

com dones, joves i minusvàlids. 

 

 

b) Inversions no productives 
 

En aquest apartat es podran subvencionar activitats i inversions que, malgrat ser 

d’interès públic i/o col·lectiu, no constitueixin per si mateixes una activitat econòmica.  
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1. Beneficiaris 

 

Els beneficiaris d’aquests ajuts seran persones físiques, persones jurídiques privades i 

públiques (excloses les administracions locals) i les associacions que vulguin 

desenvolupar actuacions d’interès públic i/o col·lectiu que no siguin activitat econòmica 

productiva per elles mateixes i s’adeqüin a les orientacions estratègiques del Consorci 

Alt Urgell XXI. 

 

 

2. Inversions subvencionables 

 

Amb caràcter general, seran subvencionables aquelles actuacions que justifiquin la 

seva complementarietat amb les inversions productives acceptades i/o amb els 

objectius recollits dins l’estratègia de desenvolupament socioeconòmic de l’Alt Urgell de 

cara a l’aplicació del programa Leader Plus. 

 

Alguns exemples d’actuacions subvencionables serien: 

 

- Comerç: millores en la imatge dels establiments promogudes per associacions 

de comerciants; campanyes de promoció del comerç local. 

- Turisme: activitats de rehabilitació del patrimoni natural, com senyalitzacions de 

rutes i camins d’interès turístic; actes relacionats amb els esports de muntanya, 

com l’organització de competicions d’esquí de fons, proves de piragüisme, etc.; 

edició de follets informatius 

- Cultura: Restauració de patrimoni històric o indústries tradicionals; celebració 

de manifestacions culturals d’interès turístic. 

- Productes agroalimentaris: Accions de promoció i difusió dels productes locals 

(fires, actes de degustació, edició de follets, etc.) 
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6.3.2. Restriccions als ajuts 
 

 

a) Inversions productives 
 

L’ajut màxim per beneficiari és de 10.000 euros en un període de tres anys, amb un 

percentatge màxim del 35% sobre la inversió elegible. 

 

Aquests límits, tant en quantia com en percentatge, s’aplicaran tant en el cas de les 

inversions que es regeixin pel règim general com per la norma de minimis, d’acord amb 

el que disposa la legislació vigent i d’acord amb les següents restriccions: 

 

Règim general 

 

- per a inversions referents a transformació i comercialització de productes 

agroalimentaris: fins un 35% de la inversió total amb un màxim de 100.000 € 

(per projecte) en un període de tres anys. 

 

- per a la resta d’inversions: 23% d’ajut amb un màxim de 100.000 € (per 

projecte) en un període de tres anys. 

 

 

Clàusula de minimis 

 

- Un titular de projecte pot rebre fins a un màxim de 100.000 € de subvenció en 

un període de tres anys. 

 

Els sol·licitants dels ajuts podran decidir si s’estimen més regir-se per la clàusula 

general o si per contra, s’estimen més acollir-se a la norma de mínimis, sempre sota 

l’assessorament dels tècnics del Consorci. 
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b) Inversions no productives 
 

L’ajut màxim que es pot concedir serà d’un 50% de la despesa elegible aprovada. No 

obstant, si el promotor és una persona física o jurídica amb ànim de lucre, el límit 

d’aquest ajut serà del 35%. 

 

L’ajut públic màxim per sol·licitud no serà superior a 100.000 euros per projecte i 

beneficiari. 

 

La suma total dels ajuts públic rebuts per projecte no podrà superar el 100% de la 

inversió elegible. 

 

 

6.3.3. Criteris de conformitat 
 

Abans de passar a la fase final de valoració, un projecte ha de complir un conjunt de 

requeriments previs: 

 

- No estar afectat per els criteris exclusió determinats pels reglaments de Leader 

Plus, les Administracions públiques o el Grup d’Acció Local Alt Urgell XXI . 

 

- Tenir una valoració positiva del pla de viabilitat presentat. 

 

- Demostrar la seva adequació als objectius i naturalesa del programa. 

 

- Contribuir a corregir els desequilibris territorials i productius. 

 

- Donar garanties suficients de la solvència financera i empresarial dels 

promotors.  

 

- Solucionar les deficiències corregibles detectades pels tècnics del Consorci. 

 

- Realitzar satisfactòriament les activitats formatives o de qualsevol altre tipus 

que eventualment li imposi el Consorci CAU XXI. 



 
 

 

 

42

 

- Han de existir disponibilitats pressupostàries suficients en les diferents 

categories d’inversió afectades pel projecte. 

 

En molt casos, una fase prèvia de valoració pot ser necessària de cara a posar en 

evidència punts febles del projecte que caldrà corregir abans de rebre la conformitat i 

passar a la fase final de valoració i establiment del percentatge de subvenció. 

 

La valoració positiva del pla de viabilitat és un dels punts crítics d’aquesta fase prèvia. 

Tots els projectes, sense excepció, han d’anar acompanyats d’un pla de viabilitat. 

 

Donat que per molts petits empresaris la confecció d’un pla de viabilitat ben fet és 

irrealitzable sense recolzament extern, una de les actuacions del CAU XXI hauria de 

consistir en facilitar a l’empresari els contactes amb serveis d’avaluació de viabilitat de 

projectes, o bé posar en marxa cursos de formació sobre aspectes bàsics de la gestió 

empresarial que capacitessin a l’emprenedor per confeccionar el seu pla de viabilitat.  

 

Un altre punt crític d’aquesta fase prèvia consisteix en garantir que el projecte s’adequa 

als objectius definits per l’estratègia del programa Leader Plus. Des d’aquest punt de 

vista seria motiu exclusió qualsevol iniciativa que, per exemple: 

 

- Destrueixi llocs de treball 

- Posi en perill l’expansió turística 

- Desestabilitzi el sector primari 

- Malmeti la qualitat de vida en l’àmbit rural 

- Sigui una font de discòrdia i divisió entre els habitants del territori 

- Degradi l’entorn i el medi ambient 

- Disminueixi la qualitat dels serveis i productes locals 

 

Un cop la gerència del Grup d’Acció Local determina que un projecte compleix amb tots 

els requeriments indicats en aquesta fase prèvia, aquest passa a la fase final de 

valoració, que determinarà l’import de subvenció concedit. 
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7. Criteris de valoració dels projectes 
 

 

7.1. Inversions productives 
 

 

7.1.1. Proposta de criteris 
 

Els reglaments que regulen el funcionament de la iniciativa Leader Plus, determinen 

que la subvenció concedida a un projecte es definirà tenint en compte, entre d’altres, 

els següents criteris de valoració: 

 

- Viabilitat tècnico-econòmica i financera del projecte. 

 

- Adequació de l’acció als objectius i naturalesa del programa. 

 

- Contribució a corregir els desequilibris territorials i productius. 

 

- Caràcter innovador de la inversió i la seva contribució al desenvolupament 

integral de la zona. 

 

- Garanties suficients dels promotors del projecte, tant en relació a la seva 

solvència econòmico-financera com empresarial. 

 

- Utilització dels factors productius de la zona. 

 

- Creació o manteniment d’ocupació, especialment de joves i/o dones. 

 

- Modalitat del projecte (primer establiment, ampliació, modernització o trasllat). 

 

- Taxa de valor afegit del projecte (o bé increment de la productivitat). 

 

- Grau d’impacte ambiental. 
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A la fase prèvia descrita a l’apartat anterior, ja s’han tingut en compte alguns d’aquests 

criteris: 

 

- Viabilitat tècnico-econòmica i financera del projecte. 

 

- Adequació de l’acció als objectius i naturalesa del programa. 

 

- Contribució a corregir els desequilibris territorials i productius. 

 

- Garanties suficients dels promotors del projecte, tant en relació a la seva 

solvència econòmico-financera com empresarial. 

 

- Modalitat del projecte (primer establiment, ampliació, modernització o trasllat). 

 

Els criteris restants, més altres que venen definits per propi Consorci, configuren el 

conjunt de criteris que seran valorats pel Comitè Tècnic. Són els següents: 

 

- Caràcter innovador i demostratiu 
Aquests són dos dels criteris bàsics formulats per la UE. La iniciativa Leader 

Plus pretén afavorir les innovacions. El concepte innovador contempla no 

només les característiques pròpies del projecte, sinó també l’àmbit d’aplicació: 

un bar-restaurant a la Seu d’Urgell no és gens innovador, en canvi a Novas de 

Segre sí. Un projecte és demostratiu si pot ser aplicat amb èxit a altres zones. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 40 punts. 

 

- Activitat complementària del primari 
Aquest és un dels criteris importants que es desprenen de la definició de 

l’objectiu bàsic de Leader Plus a la comarca: “Estabilitzar la població i millorar 

el benestar econòmic en els nuclis rurals”. Aquestes activitats estaran 

relacionades especialment amb la indústria agroalimentària i els serveis 

orientats al turisme. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 40 punts. 
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- Projectes conjunts o cooperatius 
Un dels criteris de la UE per a la iniciativa Leader Plus és la importància de la 

cooperació institucional, en especial quan es pot obtenir algun aspecte 

demostratiu de la cooperació. En aquest sentit, cal interpretar que són projectes 

cooperatius tots aquells en què intervinguin diversos estaments de 

l’Administració, o bé algun estament de l’Administració amb una o més 

empreses, o bé diverses empreses. Cal, doncs, no aplicar aquest criteri 

exclusivament a les Societats Cooperatives. La importància d’aquest criteri dins 

l’estratègia Leader Plus de l’Alt Urgell és molt elevada, sobre tot per la indústria 

agroalimentària i els serveis turístics. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 40 punts. 

 

- Utilització de recursos locals 
Les iniciatives Leader pretenen impulsar els factors de desenvolupament 

endogen. En el nostre cas, aquest criteri afavoreix la consecució de l’objectiu 

bàsic de millora de la qualitat de vida al medi rural. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 40 punts. 

 

- Millores organitzatives i de qualitat 
Aquest criteri es correspon amb un dels tres grans eixos estratègics principals 

del programa Leader de l’Alt Urgell. L’objectiu millora de la qualitat ha de tenir 

un lloc important als projectes que es presentin, ja que és una de les principals 

garanties d’èxit a llarg termini.  

Puntuació proposada:  Entre 0 i 40 punts. 

 

Per poder valorar objectivament la millora de la qualitat en establiments 

turístics, caldrà tenir en compte els següents aspectes:  

 

• reforma general de l’establiment 

• augment de la categoria 

• establiments que ofereixen noves sortides, packs turístics i, en general, 

qualsevol tipus d’actuació que afavoreixi la desestacionalitat 

• normalització lingüística (cartes i rètols en català) i ús de diferents idiomes 

• promoció i consum de productes de la comarca 
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• serveis complementaris: cangur, metge, bugaderia, servei d’habitacions...  

• supressió de barreres arquitectòniques 

 

- Millores en la promoció i comercialització 
Moltes de les iniciatives han de ser conegudes per part del públic per resultar 

prou eficients. Aquest criteri pretén assegurar-se que els aspectes publicitaris i 

promocionals no han estat negligits. Cal recordar que alguns projectes 

d’empreses turístiques han fracassat per no haver estat ben donats a conèixer. 

En quant a la comercialització, un empresari que prengui una bona iniciativa en 

relació a la distribució estarà en disposició d’obtenir marges més importants 

que un que es limiti a treballar amb els canals de distribució existents i, per tant, 

el seu projecte mereix ser prioritzat. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 30 punts. 

 

- Creació de valor afegit o millora de la productivitat 
Aquest criteri pretén estimular i premiar les accions empresarials encaminades 

a augmentar la competitivitat mitjançant l’oferta de productes i serveis més 

complets i adaptats a les necessitats del consumidor i la reducció de costos. 

Disposar d’un producte o servei competitiu és una de les millors garanties de la 

continuïtat dels projectes a llarg termini. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 30 punts. 

 

- Utilització de les TIC 
L’accés i utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 

en el medi rural, constitueix un dels objectius importants dels programes 

Leader. Internet constitueix un espai competitiu virtual on la localització 

geogràfica no representa a priori un desavantatge. Les seves possibilitats amb 

finalitats promocionals són enormes. Tanmateix, el seu ús facilita l’aparició de 

noves possibilitats laborals abans inexistents (teletreball) que poden beneficiar 

al medi rural. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 30 punts. 
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- Impacte ambiental i millora de l’entorn 
Tant la qualitat de vida dels residents a la zona com el turisme es veuran 

beneficiats per aquest tipus d’actuacions. Caldria afavorir les iniciatives que 

contribueixin a mantenir o reforçar els atractius relacionats amb el paisatge 

natural i la imatge rural del territori. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 20 punts. 

 

- Processos artesans d’interès especial 
Es vol fomentar d’una banda els oficis tradicionals de la comarca i, de l’altra, les 

activitats artesanals innovadores. A més de constituir un atractiu turístic, 

algunes d’aquestes professions poden ser interessants de cara a la recuperació 

del patrimoni rural.  

Puntuació proposada:  Entre 0 i 20 punts. 

 

- Recuperació del patrimoni històric i cultural 
Dins d’uns objectius de potenciació del turisme rural, la recuperació del 

patrimoni artístic i cultural té un paper important en relació a l’augment i millora 

de l’oferta d’atractius, molt especialment en els nuclis on aquesta activitat té 

menys presència.  

Puntuació proposada:  Entre 0 i 20 punts. 

 

- Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
L’estratègia de Leader Plus a l’Alt Urgell persegueix com a objectiu principal 

l’estabilització de la població i la millora del benestar econòmic en els nuclis 

rurals. Sense llocs de treball que puguem oferir a la població, aquest objectiu 

és difícilment assolible. 

Leader Plus ha de premiar les empreses que generin ocupació estable i de 

manera especial si aquesta ocupació va dirigida als col·lectius amb més 

dificultats d’inserció laboral: dones, joves i disminuïts. Aquestes actuacions 

estan en línia amb actuals polítiques de la Unió Europea en matèria d’ocupació. 

Puntuació proposada:  10 punts per cada lloc de treball creat (en equivalent a 

temps complet). 
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- Creació de llocs de treball - Altres 
Aquest criteri valora la creació de llocs de treball estables que afecten a 

col·lectius sense dificultats d’inserció laboral. 

Puntuació proposada:  5 punts per cada lloc de treball creat (en equivalent a 

temps complet). 

 

 

7.1.2. Proposta de determinació del percentatge d’ajut 
 

En aquest apartat hem de fixar una correspondència entre la puntuació obtinguda i els 

percentatges d’ajut que es poden concedir. Com a punt de partida hem de tenir en 

compte els següents elements de reflexió: 

 

- No és recomanable una política generalitzada de concessió de subvencions 

màximes, donat que comportaria el risc d’exhaurir els ajuts  públics abans de la 

data d’acabament de la iniciativa Leader Plus. 

 

- Els projectes interessants i en línia amb els objectius de Leader Plus, haurien 

de tenir percentatges d’ajut iguals o superiors al 25%. 

 

- Els projectes menys interessants o amb alguna mancança corregible, haurien 

de tenir percentatges d’ajut iguals o inferiors al 15%. L’objectiu del programa 

hauria de ser maximitzar el nombre de bons projectes, que són els que més 

s’han d’ajudar. Per tant, quan un projecte obté una baixa valoració, el Consorci 

hauria d’indicar al promotor els seus punts febles i la manera de millorar-lo. 

 

- Per sota d’una determinada puntuació, el projecte s’hauria de rebutjar donat 

que la seva contribució per aconseguir els objectius del CAU XXI seria ínfima o 

nul·la. En aquests casos, el Consorci hauria d’informar al promotor sobre els 

punts febles de la proposta i com refer-los. 

 

En base a aquestes consideracions, una proposta de correspondència entre puntuació i 

percentatges d’ajut seria la següent: 
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Puntuació % Ajut Comentari 

0 - 40 0% Rebutjat. Cal refer-lo 

41 - 80 10% Fluix baix 

81 - 120 15% Fluix alt 

121 - 160 25% Bo 

> 161 30% Excel·lent 

 

Aquesta taula, o qualsevol altre que s’adoptés, hauria tenir una certa estabilitat, amb 

l’objectiu de evitar greuges comparatius entre promotors pel simple fet d’haver 

presentat les propostes en dates diferents. No obstant, si la dinàmica de la iniciativa 

Leader Plus aconsellés la introducció de modificacions, aquestes –si representessin un 

augment dels ajuts– s’haurien d’aplicar amb retroactivitat.    

 

 

7.1.3. Exemples d’aplicació dels criteris 
 

Per comprovar la idoneïtat dels criteris proposats, la seva puntuació i el percentatge 

d’ajut obtingut, hem aplicat aquest sistema de valoració a deu exemples representatius 

de diversos sectors econòmics de la comarca. 

 

Els exemples estan basats en projectes reals comunicats recentment al Consorci i en 

projectes executats al programa anterior, Leader 2, que haurien passat els controls 

previs (pla d viabilitat, adequació als objectius del programa i altres requeriments 

indicats a l’apartat 6.3.3. Criteris de conformitat). 
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Exemple núm. 1: Transformació i envasat de productes agrícoles 
 

Característiques del projecte: 

- Projecte cooperatiu 

- Transformació de productes agroalimentaris 

- Els socis són productors i utilitzen els seus productes 

- Certificacions de qualitat: no 

- Accions publicitàries i promocionals: mínimes 

- S’ha contactat amb una cadena de botigues d’alimentació que garanteix certa 

sortida als productes 

- Crea 3 nous llocs de treball TC: 1 dona, 1 jove i un home que no ve del atur 

- Inversió prevista: 30.000 €  

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 40 punts 20 
 
Activitat complementària del primari 0 – 40 punts 40 
 
Projectes conjunts i cooperatius 0 – 40 punts 40 
 
Utilització de recursos locals 0 – 40 punts 40 
 
Millores organitzatives i de qualitat 0 – 40 punts 0 
 
Millores en la promoció i comercialització 0 – 30punts 10 
 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat 0 – 30punts 20 
 
Utilització TIC 0 – 30punts 0 
 
Impacte ambiental i millora de l’entorn 0 – 20punts 0 
 
Processos artesans d’interès especial 0 – 20punts 0 
 
Recuperació del patrimoni històric i cultural 0 – 20punts 0 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
10 punts per cada lloc 

de treball 20 

Creació de llocs de treball - Altres 
5 punts per cada lloc 

de treball 5 

Total punts 
 

195 

% ajut 
 

30% 
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Exemple núm. 2: Creació d’una empresa .com de venda de productes artesans 
(tèxtils i paper) pintats a ma 
 

Característiques del projecte: 

- Creació d’un lloc de treball d’autònoma per una dona abans en atur 

- La promotora comercialitza la seva pròpia obra 

- Utilització de TIC 

- Inversió prevista: 6.000 € 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 40 punts 30 
 
Activitat complementària del primari 0 – 40 punts 0 
 
Projectes conjunts i cooperatius 0 – 40 punts 0 
 
Utilització de recursos locals 0 – 40 punts 20 
 
Millores organitzatives i de qualitat 0 – 40 punts 0 
 
Millores en la promoció i comercialització 0 – 30punts 20 
 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat 0 – 30punts 20 
 
Utilització TIC 0 – 30punts 30 
 
Impacte ambiental i millora de l’entorn 0 – 20punts 0 
 
Processos artesans d’interès especial 0 – 20punts 10 
 
Recuperació del patrimoni històric i cultural 0 – 20punts 0 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
10 punts per cada lloc 

de treball 10 

Creació de llocs de treball - Altres 
5 punts per cada lloc 

de treball 0 

Total punts 
 

140 

% ajut 
 

25% 
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Exemple núm. 3: Construcció d’una hípica i una empresa de turisme eqüestre 
 

Característiques del projecte: 

- El promotor és fill d’un productor ramader 

- S’ha contactat amb tres agències de turisme rural que inclouran l’oferta als 

seus catàlegs 

- Existeix un acord amb dos propietaris de residències-cases de pagès que 

oferiran aquest servei 

- Les instal·lacions es faran reconstruint una antiga granja amb materials 

originals (pedra i fusta) 

- Creació d’un lloc de treball d’autònom per un jove en atur i 2 joves més a 25% 

TC 

- Inversió prevista: 50.000 € 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 40 punts 30 
 
Activitat complementària del primari 0 – 40 punts 40 
 
Projectes conjunts i cooperatius 0 – 40 punts 0 
 
Utilització de recursos locals 0 – 40 punts 0 
 
Millores organitzatives i de qualitat 0 – 40 punts 0 
 
Millores en la promoció i comercialització 0 – 30punts 15 
 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat 0 – 30punts 15 
 
Utilització TIC 0 – 30punts 0 
 
Impacte ambiental i millora de l’entorn 0 – 20punts 15 
 
Processos artesans d’interès especial 0 – 20punts 0 
 
Recuperació del patrimoni històric i cultural 0 – 20punts 0 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
10 punts per cada lloc 

de treball 15 

Creació de llocs de treball - Altres 
5 punts per cada lloc 

de treball 0 

Total punts 
 

130 

% ajut 
 

25% 
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Exemple núm. 4: Construcció d’un hotel restaurant amb oferta d’activitats de 
lleure 
 

Característiques del projecte: 

- L’hotel és construirà a un municipi amb manca d’instal·lacions hoteleres 

- Es realitzarà una web promocional en tres idiomes que permetrà efectuar 

reserves on-line 

- La construcció respectarà l’estil tradicional de la zona 

- Creació de tres llocs de treball a TC (dues dones) i tres més a mitja jornada 

(dos joves) 

- Inversió prevista: 1.000.000 € 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 40 punts 30 
 
Activitat complementària del primari 0 – 40 punts 0 
 
Projectes conjunts i cooperatius 0 – 40 punts 0 
 
Utilització de recursos locals 0 – 40 punts 0 
 
Millores organitzatives i de qualitat 0 – 40 punts 25 
 
Millores en la promoció i comercialització 0 – 30punts 10 
 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat 0 – 30punts 20 
 
Utilització TIC 0 – 30punts 30 
 
Impacte ambiental i millora de l’entorn 0 – 20punts 20 
 
Processos artesans d’interès especial 0 – 20punts 0 
 
Recuperació del patrimoni històric i cultural 0 – 20punts 0 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
10 punts per cada lloc 

de treball 30 

Creació de llocs de treball - Altres 
5 punts per cada lloc 

de treball 7,5 

Total punts 
 

172,5 

% ajut 
 

30% 
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Exemple núm. 5: Obertura d’un nou forn de pa a la Seu d’Urgell 
 

Característiques del projecte: 

- Creació de dos nous llocs de treball a TC: forner (home de 40 anys) i 

dependenta (jove en atur) 

- Condicionament d’un local ja existent 

- Hi ha dos forns més en un radi de 200 m 

- Producció pròpia amb maquinària moderna 

- Inversió prevista: 40.000 € 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 40 punts 0 
 
Activitat complementària del primari 0 – 40 punts 0 
 
Projectes conjunts i cooperatius 0 – 40 punts 0 
 
Utilització de recursos locals 0 – 40 punts 0 
 
Millores organitzatives i de qualitat 0 – 40 punts 20 
 
Millores en la promoció i comercialització 0 – 30punts 0 
 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat 0 – 30punts 15 
 
Utilització TIC 0 – 30punts 0 
 
Impacte ambiental i millora de l’entorn 0 – 20punts 0 
 
Processos artesans d’interès especial 0 – 20punts 0 
 
Recuperació del patrimoni històric i cultural 0 – 20punts 0 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
10 punts per cada lloc 

de treball 10 

Creació de llocs de treball - Altres 
5 punts per cada lloc 

de treball 5 

Total punts 
 

50 

% ajut 
 

10% 
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Exemple núm. 6: Botiga d’artesania i marroquineria a la Seu d’Urgell 
 

Característiques del projecte: 

- Restauració dels baixos d’un edifici del casc antic, conservant l’estil original 

- Creació d’un nou lloc de treball (la propietària: dona sense feina anterior) 

- No hi ha establiments similars a prop 

- Comercialitza obres d’artesans locals i de fora de la comarca (50% i 50%) 

- Inversió prevista: 20.000 € 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 40 punts 30 
 
Activitat complementària del primari 0 – 40 punts 0 
 
Projectes conjunts i cooperatius 0 – 40 punts 0 
 
Utilització de recursos locals 0 – 40 punts 20 
 
Millores organitzatives i de qualitat 0 – 40 punts 0 
 
Millores en la promoció i comercialització 0 – 30punts 0 
 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat 0 – 30punts 0 
 
Utilització TIC 0 – 30punts 0 
 
Impacte ambiental i millora de l’entorn 0 – 20punts 10 
 
Processos artesans d’interès especial 0 – 20punts 10 
 
Recuperació del patrimoni històric i cultural 0 – 20punts 5 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
10 punts per cada lloc 

de treball 10 

Creació de llocs de treball - Altres 
5 punts per cada lloc 

de treball 0 

Total punts 
 

85 

% ajut 
 

15% 
 



 
 

 

 

56

Exemple núm. 7: Obertura d’un taller – escola de ceràmica a Cava 
 

Característiques del projecte: 

- Reconstrucció d’una antiga masia del segle XVIII utilitzant materials tradicionals 

i respectant l’estil original 

- Adquisició d’un forn de ceràmica 

- Creació d’un nou lloc de treball (el promotor: jove en atur) 

- Difusió de l’història de la ceràmica tradicional a l’Alt Urgell 

- Edició de follets publicitaris disponibles als hotels, restaurants i punts 

d’informació turística 

- Realització d’una pàgina web de promoció 

- Condicionament dels exteriors 

- Inversió prevista: 150.000 € 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 40 punts 40 
 
Activitat complementària del primari 0 – 40 punts 0 
 
Projectes conjunts i cooperatius 0 – 40 punts 0 
 
Utilització de recursos locals 0 – 40 punts 0 
 
Millores organitzatives i de qualitat 0 – 40 punts 0 
 
Millores en la promoció i comercialització 0 – 30punts 15 
 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat 0 – 30punts 15 
 
Utilització TIC 0 – 30punts 15 
 
Impacte ambiental i millora de l’entorn 0 – 20punts 20 
 
Processos artesans d’interès especial 0 – 20punts 20 
 
Recuperació del patrimoni històric i cultural 0 – 20punts 20 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
10 punts per cada lloc 

de treball 10 

Creació de llocs de treball - Altres 
5 punts per cada lloc 

de treball 0 

Total punts 
 

155 

% ajut 
 

25% 
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Exemple núm. 8: Construcció d’una planta embotelladora d’aigua a Torres d’Alàs 
 

Característiques del projecte: 

- Embotellat d’aigua sense gas (33 cl, 50 cl i 150 cl, PET) 

- Obra industrial poc integrada en l’entorn 

- Acords de distribució amb bars, restaurants i hotels de la comarca 

- Publicitat en ràdio i premsa de Catalunya. Promoció de la comarca a l’etiqueta 

- Creació de 12 llocs de treball directes a TC i 2 indirectes TC (50% joves i dones 

en atur) 

- Inversió prevista: 1.000.000 € 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 40 punts 30 
 
Activitat complementària del primari 0 – 40 punts 0 
 
Projectes conjunts i cooperatius 0 – 40 punts 0 
 
Utilització de recursos locals 0 – 40 punts 40 
 
Millores organitzatives i de qualitat 0 – 40 punts 0 
 
Millores en la promoció i comercialització 0 – 30punts 15 
 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat 0 – 30punts 20 
 
Utilització TIC 0 – 30punts 0 
 
Impacte ambiental i millora de l’entorn 0 – 20punts 0 
 
Processos artesans d’interès especial 0 – 20punts 0 
 
Recuperació del patrimoni històric i cultural 0 – 20punts 0 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
10 punts per cada lloc 

de treball 70 

Creació de llocs de treball - Altres 
5 punts per cada lloc 

de treball 35 

Total punts 
 

210 

% ajut 
 

30% 
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Exemple núm. 9: Millores al taller d’un artesà de forja 
 

Característiques del projecte: 

- És l’únic taller del municipi. 

- El seu mercat és la comarca i Andorra. 

- La reforma suposa l’augment de l’espai de magatzem disponible i la 

modernització del taller 

- Contractarà un jove aprenent 

- Té previst crear una web promocional del seu establiment 

- Inversió prevista: 36.000 € 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 40 punts 30 
 
Activitat complementària del primari 0 – 40 punts 0 
 
Projectes conjunts i cooperatius 0 – 40 punts 0 
 
Utilització de recursos locals 0 – 40 punts 0 
 
Millores organitzatives i de qualitat 0 – 40 punts 25 
 
Millores en la promoció i comercialització 0 – 30punts 10 
 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat 0 – 30punts 20 
 
Utilització TIC 0 – 30punts 15 
 
Impacte ambiental i millora de l’entorn 0 – 20punts 0 
 
Processos artesans d’interès especial 0 – 20punts 15 
 
Recuperació del patrimoni històric i cultural 0 – 20punts 0 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
10 punts per cada lloc 

de treball 10 

Creació de llocs de treball - Altres 
5 punts per cada lloc 

de treball 0 

Total punts 
 

125 

% ajut 
 

25% 
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Exemple núm. 10: Construcció d’un obrador d’embotits i una botiga de venda de 
productes locals a Alinyà 
 

Característiques del projecte: 

- Es tracta d’el primer projecte d’aquestes característiques en aquest municipi 

- Alinyà té una gran mancança d’infraestructures turístiques 

- Tots els productes venuts a la botiga seran de procedència local 

- Edició de follets publicitaris disponibles als hotels, restaurants i punts 

d’informació turística 

- Creació d’un nou lloc de treball, la dona del promotor, que s’encarregarà de la 

botiga 

- Inversió prevista: 200.000 € 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 40 punts 40 
 
Activitat complementària del primari 0 – 40 punts 0 
 
Projectes conjunts i cooperatius 0 – 40 punts 0 
 
Utilització de recursos locals 0 – 40 punts 40 
 
Millores organitzatives i de qualitat 0 – 40 punts 30 
 
Millores en la promoció i comercialització 0 – 30punts 15 
 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat 0 – 30punts 0 
 
Utilització TIC 0 – 30punts 0 
 
Impacte ambiental i millora de l’entorn 0 – 20punts 0 
 
Processos artesans d’interès especial 0 – 20punts 20 
 
Recuperació del patrimoni històric i cultural 0 – 20punts 0 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
10 punts per cada lloc 

de treball 10 

Creació de llocs de treball - Altres 
5 punts per cada lloc 

de treball 0 

Total punts 
 

155 

% ajut 
 

25% 
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7.1.4. Acord del Comitè Tècnic 
 

El Comitè Tècnic del CAU XXI en la seva reunió del 21/03/2002, va examinar la 

proposa feta als apartats anteriors i va decidir fer els següents canvis: 

 

a) En les puntuacions dels criteris de valoració 
 

- Caràcter innovador i demostratiu: la puntuació màxima passa de 40 a 50 punts. 

- Activitat complementària del primari: la puntuació màxima passa de 40 a 50 

punts. 

a) En la determinació del percentatge d’ajut concedit 
 

- Puntuació entre 41 i 80 punts: el percentatge d’ajut passa del 10% al 15%. 

- Puntuació entre 81 i 120 punts: el percentatge d’ajut passa del 15% al 20%. 

 

En conseqüència, la taula definitiva de valoració de criteris queda de la següent 

manera:  

 
Criteri Puntuació 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 40 punts 
 
Activitat complementària del primari 0 – 40 punts 
 
Projectes conjunts i cooperatius 0 – 40 punts 
 
Utilització de recursos locals 0 – 40 punts 
 
Millores organitzatives i de qualitat 0 – 40 punts 
 
Millores en la promoció i comercialització 0 – 30punts 
 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat 0 – 30punts 
 
Utilització TIC 0 – 30punts 
 
Impacte ambiental i millora de l’entorn 0 – 20punts 
 
Processos artesans d’interès especial 0 – 20punts 
 
Recuperació del patrimoni històric i cultural 0 – 20punts 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
10 punts per cada lloc 

de treball 

Creació de llocs de treball – Altres 
5 punts per cada lloc 

de treball 
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De la mateixa manera, la taula que determinarà el percentatge d’ajut concedit, és la 

següent: 

 

Puntuació % Ajut Comentari 

0 - 40 0% Rebutjat. Cal refer-lo 

41 - 80 15% Fluix baix 

81 - 120 20% Fluix alt 

121 - 160 25% Bo 

> 161 30% Excel·lent 

 
 
L’objectiu d’aquestes modificacions és afavorir les actuacions realitzades en les zones 

més rurals de l’Alt Urgell, on la manca d’infraestructures turístiques fa que les 

inversions efectuades tinguin un elevat caràcter innovador i demostratiu, i on les 

alternatives econòmiques al sector primari són més necessàries per mantenir la 

població lligada al territori. 

 

Amb aquests canvis, projectes com els dels exemples 7 i 10, corresponent a zones 

molt rurals i amb poques infraestructures turístiques, passarien d’un 25% a un 30% 

d’ajut. 

 

 

7.1.5. Acord de l’Assemblea General 
 

El dia 28 de maig del 2002, l’Assemblea General del Consorci Grup d’Acció Local Alt 

Urgell XXI (CAUXXI) examina la proposta presentada pel Comitè Tècnic del Consorci 

referent als criteris de valoració de projectes i determinació del percentatge d’ajut 

corresponent a les inversions productives. 

 

L’Assemblea General aprova la proposta sense modificacions, que queda inclosa dins 

les bases per a l’atorgament de subvencions per actuacions productives finançades per 

la iniciativa comunitària Leader Plus a l'Alt Urgell. 

 

Aquestes bases han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província, núm. 71, de data 

13 de juny del 2002, pàg. 24 i següents (Annex 2). 
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7.2. Inversions no productives 
 

 

7.2.1. Proposta de criteris 
 

Les inversions no productives, malgrat no constituir per si mateixes una activitat 

econòmica, es complementen amb les inversions productives acceptades i 

contribueixen a assolir els objectius recollits dins l’estratègia de desenvolupament 

socioeconòmic de l’Alt Urgell de cara a l’aplicació del programa Leader Plus. 

 

Aquesta particularitat fa que no es puguin aplicar per a la seva valoració els mateixos 

criteris que s’han proposat en el cas de les inversions productives. 

 

a) Criteris comuns compartits amb les inversions productives: 

 

- Caràcter innovador i demostratiu 
Puntuació proposada:  Entre 0 i 50 punts. 

 

- Projectes col·lectius 
Similar al criteri “Projectes conjunts o cooperatius”. Es tracta d’estimular la 

cooperació entre agents econòmics i/o institucionals. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 50 punts. 

 

- Utilització de les TIC 
Puntuació proposada:  Entre 0 i 50 punts. 

 

- Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
Puntuació proposada:  20 punts per cada lloc de treball creat (en equivalent a 

temps complet). 

 
- Creació de llocs de treball - Altres 

Puntuació proposada:  10 punts per cada lloc de treball creat (en equivalent a 

temps complet). 
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b) Criteris específics de les inversions no productives 

 

- Caràcter rural  
L’estratègia de Leader Plus a l’Alt Urgell persegueix com a objectiu principal 

l’estabilització de la població i la millora del benestar econòmic en els nuclis 

rurals. Per tant, totes les actuacions que s’adeqüin als objectius estratègics de 

Leader Plus i que tinguin com a àmbit de realització els territoris més rurals han 

de ser potenciats. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 50 punts. 

 

- Interès social del projecte 
Aquest criteri valora l’impacte de l’actuació sobre la millora en la qualitat de vida 

de la població. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 50 punts. 

 

- Contribució a la consolidació turística 
Leader Plus pretén impulsar totes les inversions que ajudin a augmentar 

l’atractiu turístic del territori. Actuacions que millorin la conservació del 

patrimoni històric, l’accessibilitat a indrets d’interès o l’organització d’events que 

atreguin visitants, serien alguns dels exemples en línia amb aquest criteri. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 50 punts. 

 

- Interès cultural del projecte 
La recuperació i valorització del patrimoni cultural de la comarca és un objectiu 

que contribueix tant a augmentar l’atractiu del territori com a reforçar la seva 

identitat. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 50 punts. 

 

- Complementarietat entre diferents sectors 
Aquest criteri persegueix el doble objectiu de potenciar la col·laboració 

intersectorial i multiplicar l’impacte social i econòmic de les inversions no 

productives. Un possible exemple seria una millora en la imatge del comerç 

promoguda per una associació i que millora l’afluència de turistes a la zona. 

Puntuació proposada:  Entre 0 i 50 punts. 
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7.2.2. Proposta de determinació del percentatge d’ajut 
 

En el cas de les inversions no productives, es proposa discriminar positivament les 

propostes presentades per promotors sense ànim de lucre en relació a les presentades 

pel promotors amb ànim de lucre. 

 

Aquesta discriminació es justifica per la major dificultat que els primers tenen per 

aconseguir el finançament necessari per a la realització de les seves activitats. 

 

També es proposa facilitar la consecució de percentatges elevats d’ajut, donat l’esforç 

addicional que suposa la realització d’inversions que no repercutiran directament en 

beneficis econòmics posteriors pels promotors.  Per la mateixa raó, el percentatge 

màxim d’ajut ha de ser superior pels promotors sense ànim de lucre. 

 

Per últim, tal com s’ha fet en el cas de les inversions productives, creiem que per sota 

d’una determinada puntuació, el projecte s’hauria de rebutjar donat que la seva 

contribució per aconseguir els objectius del CAU XXI seria ínfima o nul·la. En aquests 

casos, el Consorci hauria d’informar al promotor sobre els punts febles de la proposta i 

com refer-los. 

 

Tenint en comte les anteriors consideracions, es proposen les següents taules de 

correspondència entre puntuació i percentatges d’ajut: 

 

a) Promotor amb ànim de lucre 

 

Puntuació % Ajut Comentari 

0 - 100 0% Rebutjat. Cal refer-lo 

> 101 35% Acceptat 
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b) Promotor sense ànim de lucre 

 

Puntuació % Ajut Comentari 

0 - 100 0% Rebutjat. Cal refer-lo 

101 - 200 35% Bo 

> 201 50% Excel·lent 

 

Tal com s’ha comentat en el cas de les inversions amb ànim de lucre, aquestes taules 

han tenir una certa estabilitat, amb l’objectiu de evitar greuges comparatius entre 

promotors pel simple fet d’haver presentat les propostes en dates diferents. No obstant, 

si la dinàmica de la iniciativa Leader Plus aconsellés la introducció de modificacions, 

aquestes –si representessin un augment dels ajuts– s’haurien d’aplicar amb 

retroactivitat.    

 

 

7.2.3. Exemples d’aplicació dels criteris 
 

Per comprovar la idoneïtat dels criteris proposats, la seva puntuació i el percentatge 

d’ajut obtingut, hem aplicat aquest sistema de valoració a cinc exemples representatius 

de diverses propostes de factible realització. 

 

Alguns dels exemples estan basats en projectes reals comunicats al Consorci i d’altres 

són projectes ficticis però factibles que haurien passat els controls previs (pla de 

viabilitat (en aquests casos es tracta més de l’estudi de la seva factibilitat i de la seva 

rendibilitat social, ja que són inversions no productives), adequació als objectius del 

programa i altres requeriments indicats a l’apartat 6.3.3. Criteris de conformitat). 
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Exemple núm. 1: Rehabilitació d’una ermita romànica a Coll de Nargó 
 

Característiques del projecte: 

- Es tracta d’un projecte impulsat per una associació sense ànim de lucre 

- Inclusió de l’ermita en l’oferta de rutes a peu, cavall i bicicleta dels hotels de la 

zona 

- Edició de follets publicitaris disponibles als hotels, restaurants i punts 

d’informació turística 

- Realització d’una pàgina web de promoció 

- Condicionament de l’indret amb bancs i taules de pedra, contenidors per 

deixalles i panels informatius 

- Inversió prevista: 100.000 € 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 50 punts 50 
 
Caràcter rural 0 – 50 punts 20 
 
Interès social del projecte 0 – 50 punts 40 
 
Contribució a la consolidació turística 0 – 50 punts 40 
 
Projecte col·lectiu 0 – 50 punts 0 
 
Interès cultural del projecte 0 – 50punts 50 
 
Utilització TIC 0 – 50punts 20 

Complementarietat entre diferents sectors 
 

0 – 50punts 0 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
20 punts per cada lloc 

de treball 0 

Creació de llocs de treball - Altres 
10 punts per cada lloc 

de treball 0 

Total punts 
 

220 

% ajut 
 

50% 
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Exemple núm. 2: Harmonització i millora de la imatge del comerç del casc antic 
de la Seu d’Urgell 
 

Característiques del projecte: 

- Es tracta d’un projecte impulsat per l’associació de comerciants del casc antic 

- S’ha fet un concurs d’idees per escollir el projecte de remodelació 

- En paral·lel a la remodelació, es realitzarà una campanya de promoció 

comercial en ràdio i premsa 

- Inversió prevista: 300.000 € 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 50 punts 50 
 
Caràcter rural 0 – 50 punts 0 
 
Interès social del projecte 0 – 50 punts 20 
 
Contribució a la consolidació turística 0 – 50 punts 40 
 
Projecte col·lectiu 0 – 50 punts 50 
 
Interès cultural del projecte 0 – 50punts 0 
 
Utilització TIC 0 – 50punts 0 

Complementarietat entre diferents sectors 
 

0 – 50punts 50 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
20 punts per cada lloc 

de treball 0 

Creació de llocs de treball - Altres 
10 punts per cada lloc 

de treball 0 

Total punts 
 

210 

% ajut 
 

50% 
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Exemple núm. 3: Adquisició de tres gegants i un remolc per a la Colla de 
Geganters d’Oliana 
 

Característiques del projecte: 

- Es tracta d’un projecte impulsat per una associació sense ànim de lucre 

- Els materials adquirits s’utilitzaran per donar més vistositat a les festes locals i 

fer de la Colla de Geganters d’Oliana una de les més importants del Pirineu 

- Es realitzarà una campanya de promoció de les festes locals en ràdio i premsa 

amb la col·laboració amb una associació d’empresaris del sector de la hoteleria 

- Inversió prevista: 20.000 € 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 50 punts 30 
 
Caràcter rural 0 – 50 punts 10 
 
Interès social del projecte 0 – 50 punts 30 
 
Contribució a la consolidació turística 0 – 50 punts 40 
 
Projecte col·lectiu 0 – 50 punts 0 
 
Interès cultural del projecte 0 – 50punts 50 
 
Utilització TIC 0 – 50punts 0 

Complementarietat entre diferents sectors 
 

0 – 50punts 50 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
20 punts per cada lloc 

de treball 0 

Creació de llocs de treball - Altres 
10 punts per cada lloc 

de treball 0 

Total punts 
 

210 

% ajut 
 

50% 
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Exemple núm. 4: Habilitació d’una exposició permanent d’accés lliure i gratuït 
sobre la indústria tradicional de la forja a l’Alt Urgell  
 

Característiques del projecte: 

- Es tracta d’un projecte impulsat per un artesà de la forja ubicat a Coll de Nargó 

- Els materials exhibits tenen un alt valor cultural com a mostra d’una part 

important de la història industrial de la comarca 

- Confecció d’un audiovisual de 10 minuts sobre la indústria tradicional de la forja 

a l’alt Urgell que serà projectat dins la sala d’exposicions 

- Edició de follets publicitaris disponibles als hotels, restaurants i punts 

d’informació turística 

- Realització d’una pàgina web de promoció 

- Condicionament dels exteriors bancs de forja, contenidors per a deixalles i 

panels informatius 

- Inversió prevista: 30.000 € 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 50 punts 50 
 
Caràcter rural 0 – 50 punts 25 
 
Interès social del projecte 0 – 50 punts 40 
 
Contribució a la consolidació turística 0 – 50 punts 40 
 
Projecte col·lectiu 0 – 50 punts 0 
 
Interès cultural del projecte 0 – 50punts 50 
 
Utilització TIC 0 – 50punts 50 

Complementarietat entre diferents sectors 
 

0 – 50punts 50 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
20 punts per cada lloc 

de treball 0 

Creació de llocs de treball - Altres 
10 punts per cada lloc 

de treball 0 

Total punts 
 

305 

% ajut 
 

35% 
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Exemple núm. 5: Fira Medieval d’Organyà  
 

Característiques del projecte: 

- Promou el projecte l’Associació de Comerciants d’Organyà 

- La fira tindrà una durada de tres dies i tindrà una periodicitat anual 

- A banda de la promoció feta des de la pròpia organització, Es preveu una 

important cobertura dels mitjans de comunicació de Catalunya 

- Edició de follets publicitaris disponibles als hotels, restaurants i punts 

d’informació turística 

- Realització d’una pàgina web de promoció 

- Inversió prevista: 100.000 € (instal·lacions i materials reutilitzables en cada 

edició) 

 

Taula de valoracions  

 
Criteri Puntuació Valoració 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 50 punts 50 
 
Caràcter rural 0 – 50 punts 10 
 
Interès social del projecte 0 – 50 punts 30 
 
Contribució a la consolidació turística 0 – 50 punts 50 
 
Projecte col·lectiu 0 – 50 punts 50 
 
Interès cultural del projecte 0 – 50punts 40 
 
Utilització TIC 0 – 50punts 30 

Complementarietat entre diferents sectors 
 

0 – 50punts 50 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
20 punts per cada lloc 

de treball 0 

Creació de llocs de treball - Altres 
10 punts per cada lloc 

de treball 0 

Total punts 
 

310 

% ajut 
 

50% 
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7.2.4. Acord del Comitè Tècnic 
 

El Comitè Tècnic del CAU XXI en la seva reunió del 19/02/2003, va examinar la 

proposa feta als apartats anteriors i va decidir aprovar-la sense introduir cap 

modificació. 

 

En conseqüència, la taula definitiva de valoració de criteris queda de la següent 

manera:  

 
Criteri Puntuació 

 
Caràcter innovador i demostratiu 0 – 50 punts 
 
Caràcter rural 0 – 50 punts 
 
Interès social del projecte 0 – 50 punts 
 
Contribució a la consolidació turística 0 – 50 punts 
 
Projecte col·lectiu 0 – 50 punts 
 
Interès cultural del projecte 0 – 50punts 
 
Utilització TIC 0 – 50punts 

Complementarietat entre diferents sectors 
 

0 – 50punts 

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits  
20 punts per cada lloc 

de treball 

Creació de llocs de treball - Altres 
10 punts per cada lloc 

de treball 
 

De la mateixa manera, les taules que determinaran el percentatge d’ajut concedit, són 

les següents: 

 

a) Promotor amb ànim de lucre 

 

Puntuació % Ajut Comentari 

0 - 100 0% Rebutjat. Cal refer-lo 

> 101 35% Acceptat 
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b) Promotor sense ànim de lucre 

 

Puntuació % Ajut Comentari 

0 - 100 0% Rebutjat. Cal refer-lo 

101 - 200 35% Bo 

> 201 50% Excel·lent 

 

 

 

7.2.5. Acord de l’Assemblea General 
 

El dia 20 de març del 2003, l’Assemblea General del Consorci Grup d’Acció Local Alt 

Urgell XXI (CAUXXI) examina la proposta presentada pel Comitè Tècnic del Consorci 

referent als criteris de valoració de projectes i determinació del percentatge d’ajut 

corresponent a les inversions no productives. 

 

L’Assemblea General aprova la proposta sense modificacions, que queda inclosa dins 

les bases per a l’atorgament de subvencions per actuacions no productives finançades 

per la iniciativa comunitària Leader Plus a l'Alt Urgell. 

 

Aquestes bases han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província, núm. 67, de data 

31 de maig del 2003, pàg. 14 i següents (annex 3). 
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8. Seguiment i control de la iniciativa Leader Plus 
 

El Grup d’Acció Local CAU XXI posarà en marxa el conjunt de mecanismes de control, 

seguiment i avaluació que assegurin el bon compliment dels objectius de la iniciativa. 

Des d’aquest punt de vista, podem diferenciar tres grans grups d’objectius: 

 

 - Objectius LEADER: Són aquells que venen marcats per les Administracions 

europea, estatal i autonòmica. 

 

 - Objectius CAU XXI: Els que tenen relació amb els grans objectius definits pel 

Grup d’Acció Local de l’Alt Urgell. 

 

 - Objectius de les accions: Els relacionats amb els projectes concrets presentats 

pels promotors,  tant privats com públics. 

 

Tanmateix, un cop tancada la iniciativa caldria fer, de la mateixa manera que en el cas 

de Leader 2, un estudi detallat de l’impacte de l’aplicació de Leader Plus en el territori 

de l’Alt Urgell. Aquest estudi hauria de servir per avaluar el nivell d’èxit de la iniciativa, 

els seus puts forts i punts febles i, basant-se en les conclusions obtingudes, poder 

planificar amb més encert futures accions de desenvolupament local. 

 

 

8.1. Seguiment i control dels objectius Leader Plus 
 

Els objectius Leader Plus fan referència als pressupostos per a cada una de les 

mesures i a l’origen del finançament (comunitari, estatal, autonòmic, local i privat). 

 

El control d’aquests objectius s’efectuarà mitjançant els programes de control 

pressupostari que permetran elaborar regularment els quadres del pla financer per 

mesures i fonts de finançament. 

 

Al document Índex Orientatiu Convocatòria d’Ajuts Leader Plus (Generalitat de 

Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Direcció General de 

Desenvolupament Rural, abril 2002), en el punt 17 s’estableix que “el grup assegurarà 
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els mecanismes que han de fer possible la funció que té atribuïda de control de tot el 

procés de gestió dels ajuts ... també assegurarà el seguiment de l’eficàcia de l’aplicació 

dels ajuts i també realitzarà les seves pròpies ... tasques d’avaluació, mitjançant els 

indicadors i dispositius adients”. 

 

D’altra banda, el conveni signat entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i el 

Consorci Alt Urgell XXI el 18 de novembre de 2002, en les seves clàusules onzena i 

dotzena especifiquen una sèrie d’obligacions relacionades amb el sistema d’elaboració 

d’informes i el control financer de la iniciativa Leader Plus: 

 

- Al final de cada any civil, el Grup d’Acció Local ha d’elaborar un informe 

destinat a l’Organisme Intermediari, a la Comissió de les Comunitats Europees i 

al Comitè de Seguiment 

 

Aquest informe ha d’incloure una descripció dels projectes duts a terme, els 

ajuts aprovats i els pagaments realitzats, per font de finançament, el grau de 

desenvolupament de les accions i el seu impacte, i, en general, de tots els 

indicadors físics i financers necessaris per tal d’avaluar el programa. 

 

També han d’esmentar les dificultats sorgides durant l¡aplicació del conveni i 

dels canvis o ajustaments que es puguin requerir. 

 

- A la finalització de cada quadrimestre natural,  el Grup d’Acció Local ha de 

remetre a la Comunitat Autònoma l’estat d’execució del programa, la relació de 

titulars, els projectes subvencionats, la inversió subvencionable i l’import dels 

ajuts concedits, certificats i pagats, per font de finançament, així com la 

documentació addicional que demani la Comunitat Autònoma. 

 

- Tots els informes han de contenir la informació corresponent al període de què 

es tracti i l’acumulada des del començament de la iniciativa. 

 

- El Grup d’Acció Local s’ha de responsabilitzar de la realització dels controls 

sobre els titulars dels projectes, per tal de verificar la correcta execució dels 
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projectes aprovats en relació als ajuts concedits i, en cas d’irregularitats, 

obtenir-ne la devolució dels ajuts percebuts indegudament. 

 

- El Grup d’Acció Local resta sotmès al control i verificació, quant a la gestió dels 

ajuts, de la Comissió de les Comunitats Europees i de l’Organisme Intermediari, 

així com al control financer de la Intervenció General de l’Administració de 

l’Estat i a la fiscalització del Tribunal de Comptes, i també als òrgans 

fiscalitzadors de la Comunitat Autònoma. Igual submissió a control tindran els 

titulars de projectes subvencionats. 

 

- Durant el cinc anys següents al darrer pagament, el Grup d’Acció Local ha de 

conservar i, si s’escau, posar a disposició dels Organismes assenyalats, els 

llibres de comptabilitat i tots els documents justificatius relatius a les despeses 

realitzades i a l’efectivitat del pagament. 

 

 

8.2. Seguiment i control dels objectius CAU XXI 
 

Els objectius CAU XXI, aprovats per l’Assemblea General del Consorci Grup d’Acció 

Local Alt Urgell XXI són els següents: 

 

a) Objectiu bàsic: Estabilitzar la població i millorar el benestar econòmic en els nuclis 

rurals. 

 

b) Objectius operacionals: 

 

- Potenciar activitats econòmiques que generin rendes complementàries estables 

en municipis amb forta especialització agrària, per tal de mantenir la població 

en aquestes zones.  

 

- Fomentar la coordinació entre els agents econòmics de la comarca en temes 

de producció, promoció i comercialització de productes i serveis locals. 

 

- Fomentar la innovació tecnològica i les millores organitzatives i de qualitat. 



 
 

 

 

76

 

Els objectius del Consorci seran controlats a través del seguiment d’un conjunt 

d’indicadors representatius. 

 

Entre aquests podem remarcar els següents: 

 

- Ruralitat de les accions: Desglossar les variables atenent al nombre d’habitants 

del municipi (<100 h, 101-500, 501-1000 h, > 1000). Entre les variables a 

controlar figurarien el nombre d’iniciatives, sector econòmic, inversió efectuada, 

creació d’ocupació i ajuts obtinguts. 

 

- També formaran part del sistema de control les puntuacions obtingudes en les 

variables incloses en el criteris de valoració dels projectes: 

 

Per a les inversions productives 

• Caràcter innovador i demostratiu 

• Activitat complementària del primari 

• Projectes conjunts i cooperatius 

• Utilització de recursos locals 

• Millores organitzatives i de qualitat 

• Millores en la promoció i comercialització 

• Creació de valor afegit o millora de la productivitat 

• Utilització TIC 

• Impacte ambiental i millora de l’entorn 

• Processos artesans d’interès especial 

• Recuperació del patrimoni històric i cultural 

• Creació de llocs de treball – Col·lectius protegits  

• Creació de llocs de treball – Altres  

 

Per a les inversions no productives 

• Caràcter innovador i demostratiu 

• Caràcter rural 

• Interès social del projecte 

• Contribució a la consolidació turística 
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• Projecte col·lectiu 

• Interès cultural del projecte 

• Utilització TIC 

• Complementarietat entre diferents sectors 

• Creació de llocs de treball – Col·lectius protegits 

• Creació de llocs de treball – Altres 

 

 

8.3. Seguiment i control dels objectius de les accions 
 

Els objectius individuals dels projectes acceptats fan referència a variables com: 

 

- Compliment dels compromisos adquirits 

 

- Èxit de la iniciativa 

 

- Efectes multiplicadors sobre el teixit econòmic de la comarca 

 

Les variables de control posaran de manifest la correspondència entre els compromisos 

inicials i la realitat final en aspectes com la inversió realitzada, els terminis d’execució, 

els llocs de treball creats, i altres aspectes relacionats amb el projecte, com els temes 

de qualitat o l’impacte ambiental. 

 

L’èxit de les iniciatives es podrà controlar a mitja termini a través de l’índex de 

supervivència de les empreses, la tendència de l’ocupació i l’evolució dels seus 

resultats econòmics. 

 

Finalment, els efectes sobre l’economia comarcal es poden seguir mitjançant indicadors 

generals com l’evolució de l’ocupació i l’atur per municipis i sectors, així com a través 

d’indicadors sectorials com l’evolució de les pernoctes en establiments turístics o les 

homologacions de qualitat obtingudes. 
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Annex 1. Iniciativa comunitaria Leader Plus. Conveni entre

d' Agricultura, Pesca i Alimentació, el Departament d' Agricultura,

Pesca de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Alt Urgell XXI

el Ministeri

Ramaderia i

83



INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS

el :MINISTERI
ALIMENTACIÓ,

EL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA 1
PESCA DE LA GENERALIT A T DE CA T AL UN YA

el CONSORCI AL T URGELL XXI

CONVENI

ENTRE

D' AGRICULTtJR A, PESCA 1

~

~
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CONVENI ENTRE L'ORGANISME INTERMEDIARI, CONsTlTUIT PEL ~TERI
D'AGRICULTURA, P~CA 1 ALIMENTACIÓ 1 EL DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA 1 PESCA. DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, 1 EL GRUP D'ACCIÓ LOCAL "Consorci AIt Ureell XXI", PER A
L' APLICACIÓ DE LA INIClATIV A COMUNITARIA LEADER PLUS.

\

e-4'YU~4-

D'1JD8 Part, el Ministeri d' Agricultura, Pesca i Alimentaci6, representat per 1'Bx;cm. Sr. Miguel

Arias Caftete, ministre d'Agricu hura, Pesca i Alimentaci6, mi virtut del Reia1 Decret 561/l000,

de 27 d'abril, pel qua! cs disposa el seu. n~~a~~. i d'acord amb 1cs' atnoucions que li

confercix l'artic1e 13.3 de la Ud 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de
l' Adm1ni~6 General de l'&tat, i I'articlc 6, en reIaci6 1mb la ~ci6 addiciona11retzeoa
de la Ud 30/1992, de 26 de novcmbre, de regim jurldic de I~ ad!!'inLqtraQons públiques i del

proccdimcnt ~qt[a1iu comú, d'acord 1mb la nova redacci6 donada per la Ud 4/1999, de 13
de gener,

i el Dcpartamcnt d' Agricultura, Ramaderia i Pesca, representada per l'Hble. Sr. Josep Gran i
Seris, consener d' Agricultura, Ramadcria i Pesca de la Generalitat de Catalunya, que actua ~
aquest acte en vjrt¡Jt de la competencia que li atorga l'article 12 do la Uei 13/1989, de 14 de

dcsembre, d'o~itzalo:ió, proccdjment i regim juridic de l'Atfmm;stració de la Gen~ de
Catalunya, constitults coro a Organísme Intermcdiari LEADER PLUS mitj~ Convmli de 25
de febrer de 2002, per a l'aplicacl6 de la subvcnci6 global cOncedida per Decisi6 de la Comissió
de les COmJmifats Buropccs núm. C(2001) 2128, de 27 d'agost de 2001.

i d'altra part, el Orup d' Acci6 Local "Consorci Alt Urgen :xxr' , amb seu a La Seu d'Urgc1l

,catrer Pg. Joan Brudieo, 15, iamb codi d'ideutificaci6 fiscal número P-2500045-F, rqJreseDtat
pe1 seu presidcnt, Sr. Jesús Fierro Ruga1l, nomenat per &cord d'aquesta cntitat de data 16
d'octubre de 2001 i faa1ltat per a la signatura d'aquest Conveni per acord de 30 d'agost de 2002

Les parts es reconeixen
a 131 efccte

JlIVt~~ de dos mil dos./? d~

jurídica suficient per a subscriure aquest Cmveni imútuamentcapacitatj
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Primer: Que la finalitat d'aquest Conveni és l'aplicació de la iniciativa comunitaria LEADER.

PLUS en la zona d'actuació que m~ endavant S'8Ssenyala, d'acord amb la
ComuDicació de la Comissió de les COmunitats Europees, de 14 d'abril de 2000, per la

quaI ea fixm1 orientacions sobre la iniciativa comunit8ria de desenvolupament rural

(LEADER. PLUS), 2000/C 139/05.

Que la D~isió de la Comissió de les Comunitats Europees número 2128, de 27 d'agost
de 2001, aprova un ajut com1mitari, en concepte de subvenció global a l'empara de

l'article 27 del Reglament (CE) 1260/1999, de 21 dejuny, al programa de la iniciativa
comunitaria LEADER PLUS en la Comunitat Autónoma de Catalunya.

Segon:

Tercer: Que, en aplicaci6 d'a11a que disposa l'apartat 2 de l'article 27 de l'esmentat Reglament i
a l'empam de l'article 5 del Reia1 Decm 2'2002, d'll de gener, pel qua! es regula
l' aplicaci6 de la Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS i els programes de
desenvolupament endogen de Grups d' Acci6 Local, inclosos en els Programes
~us Integrats i en els Programes de Desenvolupament Rural (PRODER), el
Ministeri d' Agricultura. Pesca i Alimentaci6 i el Departament d' Agricultura, F_~adtria
i Pesca, constitw1s com a "Organisme InterlIlediari", van subscriure un Conveni amb la
Comissi6 de les Comunitats Europees el dia 30 de maig de 2002, en que s" ~leixen
les noImes generals que Iegulen la ut1i1tl~6 d'una subvenci6 global per a l'aplicaci6
de l' esmentada iniciativa en la COmunitat Autónoina de Catalunya.

~

~

Quart: Que, per un procediment selectiu, convocat mitj ~t Ordre del conseller d' Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, publicada en el DOGC de 21 de
sctembre de 2001, el Grop d' Acci6 Local "Consorci Alt Urgen xxr' va presentar un
programa de desenvoiupament comarcal que va ser seleccionat mitj~t Reso1uci6 del
director general de Desenvoiupament Rural, de 20 de desembre de 200 1.

Cinque: Que, d'acord amb alló que preveo l'article 8 del Reía! Decret 2/2002, d' 11 de gener, cal
establir; mitjan~t Conveni, les normes que regulin les ¡elacions entre l'~isme
Inttnnediari i el Gn1p d' Acci6 Local, en ordre a la utilitzaci6, el seguiment i el control
deis ajuts, concedits, tant peZ' la Comissi6 de les Comunitats Europees, com per
l' AdmLnistraci6 General de l'Estat, mitjan98nt el Ministeri d' Agricultura, Pesca i
Alimentaci6, per la Comunitat Autónoma, mitjan9ant el Departament d' Agricultura,
RAmArleria i Pesca, i per les Arlminjstracions LocaIs, peZ' a l'exeCuci6 del programa de
desenvolupament comarcal seleccionat.

EXPOSEN
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D'acord amb alIó que s'ba cxposat i en l'exercici de les seves competencies,'les parts reunides

acorden de fonnalitzar aquest Conveni, el contingut del qua! es palesa en les següents

"
,.
.,
. o-
".

~~

PRIMERA.- Objecte

~

Aquest Conveoi té per objecte establir les normes d'adjudicaci6, utilitzaci6, control, seguiment i
avaluaci6 de la subvenci6 global que l 'Organisme Intermediari, en el marc de la Decisi6 de la
Comissi6 C(2001) 2128, de 27 d'agost, per la qua! concedeix una subvenci6 global al programa
de la iniciativa comunitaria LEADER PLUS en la Comunitat Autónoma de Catalunya,
concedeix al Gmp d' Acci6 Local "Consorci Ah Urgen XXI" per a contn"buir al
desenvolupament mra1 integrat del telritori d'actuaci6 definit en la clAusula Tercera, fins al 31
de desembre de 2006, aixf com deIs ajuts que, com a contribució financera al desenvolupament
de l'esmentat programa, aporten l' Administraci6 General de I'~ mitjan98nt el Ministeri
d' Agricultura, Pesca i Alimentaci6, la Comunitat Autónoma de Catahmya, mitjan98nt el
Departament d' Agricultura, F~aderia i Pesca i la Administraci6 Local.

~

."1:

"l:

,,¡:

SEGONA.- Dotacions financeres

L 'import de la subvenció global de fans comunitaria concedida per a l'execució del
programa comarcal puja a la quantitat de 2.376.101,35 ~.

Com a contn"bució financera de caracter nacional, l' Adminisnció General de 1 '&tat,
mitjan~t el Ministeri, Agricultura, Pesca i Alimentació, amb cArrec a la dotació
pressupostarla que anualment fixi la Uei de Pressupostos Genera1s de l'Estat, aportara
durant el periOOe d'aplicació la quantitat de 823.249,07 euros.

1.

l 2.

Amb el mateix caricter, la Comunitat Autónoma de Catalunya, mitjan9ant el Departament
d' Agricultura, R~aderia i p~ , amb c8n'ec a la dotació p~supostaria que anualment
fixi la Uei de Pressupostos de la Comunitat Autónoma, aportara dlD'ant aquest període

d'aplicacióla quantitat de 823.249,07 euros.

Aixf matei:x, el Orop d' Acci6 Local ha inclós en el seu programa comarcal els quadres
financers i, si s'escau, els acords de les Entitats Loca1s del seu territori d'actuació, pels
quals es comprometen a contn'buir al finan9aDlent del programa amb la quantitat de

729.603,21 euros.

Les quantitats que com a contn'bució financera de les diferenta AdministracioDS Nacionals
es concedeixen al Orop d' Acció Local per a l'execució del seu programa comarcal de
desenvolupament i que s'expliciten anteriorment,es computaran com a part de l'aportació
económica que aquestes Administracions realitzen al programa de la iniciativa comunitaria

3.

CLAUSULES
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LEADER PLUS en la Comunitat Autónoma de Catalunya i que es Iecull en el Convmi
subscrit amb la Comissió de les Comunitats Emopees el dia 30 de maig de 2002, 'peI. qua!

es formalitza la subvenció global relativa a la iniciativa comunitaria LEADER PLUS en
l' esmentada Comunitat Autónoma.

1

L'aportació económica que l' Administraci6 General de l'Estat realitza al PrOgrama de la
Iniciativa Comunitaria LEADER. PLUS en la Comunitat Autónoma de Catalunya m
lliurada al' esmentada Comunitat Autónoma per a la leva ~i6 als Onlps d' Acci6 ~
amb l'acord previ de la Conferencia S~ria1 d' Agricultura i Desenvolupament Rural,

conformement amb l' article 1 S 3 del text refós de la Uei General Pressupost8ria, aprovat pel
Reia1 Decret Legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, i sense perjudici d~a1ló que, en
relació als projectes de cooperació, disposa l'article 26 del Reial Decret 2/2002, d' 11 de
gener .

_00

4. La contribuci6 financera dels- fODS comunitaris i de °les Adm;n;str8cioDS Nacionals,
jUlitament amb l'aportaci6 privada, constituid el cost total del programa de
desenvolupament comarcal, estimat inicialment en 15.187.595,11 euros. Aquest cost total,
explícitat per eixos prioritaris, mesutes, agents ~~rlors i anualitats, es recull en els
quadres financers que com a Annex 1 s' incorporen a aquest Conveni. La Comunitat
Autónoma, en nom de 1 'Organisme Intermediari, facilitari al Grop el cronograma de
pagaments efectius previstos, d'acord amb alIó que disposa l'article 31.2 del Regiament
I~\ 1.,&:/\11 lV\l\(CE) 126011999.

5. El pla financer per anualitats inclós en l'annex 1 correspon a la imputació temporal prevista
en l'article 31 del Reglament (CE) 1260/1999, per la qua! cosa ¡'apoltació efectiva de les
dotacions de les Administracions Nacionals cofinl.-~dO!eS es realitzati conformemént amb
les ~ons normatives i pressupostaries que coIresponguin a cadascuna.

6. Si. d'acord amb l'article 2 de la Decisió de la Comissió, aprovatória del programa regional.
es modifiqués la contribució fuiancera de FEOOA-Orientació. ¡'Organisme Intermediari
podri adaptar les quantitats 8SSenyalades en e1s apartats anteriors, que s'incorporaran a
aquest Conveni mitjan~t un nou quadre financer.

TERCERA.- Ambit geografic i objectiu de la iniciativa

t~

l. La zona d'actuació on el Gmp d' Acció Local aplicara el programa de desenvolupament
seleccionat sera la que s'hi assenyala i que s'adjunta com a Annex ll.

Qualsevol modificació d'aquest
Intelmediari

2. L 'objectiu de la iniciativa sera contribuir al desenvolupameDt rora1 integrat de la zona
esmentada, mitjan~t l'aplicació, en el marc de la iniciativa LEADER. PLUS, deIs eixos
prioritaria i mesures assenyaladcs en el programa comarcal i que, de forma esquemBtica, es
relacionen en els quadres financers que confonnen l' esmentat Annex l.

geogrific ha de ~ autoritzada per I'Qrganismeimbit
i objecte d'una clAusula modificatória d'aquest Convenio

~



QUARTÁ.- Principis d'actuació

Per al compliment deIs objectius del programa comarcal, i ates el cadcter públic deIs
fons que gestiona, l'actuació del Grup d' Acció Local haura de garantir eIs principis de

coHaboració, objectivitat, imparcialitat, eficacia, eficiencia, transparencia, publicitat i lliure
concurrencia, eIs conceptes deIs quals vénen determi~ats per, entre d'altres, les circumstincies:

CoI'laboraci6, amb e1s CiIJtAdA:!jS en general, i amb les entitats púbüques o privades del

teITitori, que pertanyin o no al Gnlp d' Acci6 Local, aixf com amb eIs altres Gmps d' Acció

Local.

Objectivitat o autoümitació de discrecionalitat, mitjan98n1 la fixació previa deis

procediments de gesti6 i els criteris de valoració dels projectes i l'adequada motivació de la

resolució de concessió o denegació.

Imparcialitat, ~ant a1s membres de ¡'organ de Decisió han d'abstenir-se de participar en els

debata i les VotaciODS deIs projectes en que tinguin un interes directe i indirecte, per motius

de titularitat, econOmics o societarls, de paIentiu fina al tercer grau civil per consanguinitat,

afinitat o adopció, amistat íntima o e!1~~ manifesta.

.

.

-

adopció, amistat íntima o enemistat manifesta.

quant ala acords s'ban d'orientar directament a la consecuci6

comarcal, quantificant les decisions i AnAHzant-ne les poSSloles

.. per la qua1. amb un menor cost,contn'buia a un majar benefici

:s i joves, o una majar protecció del medí ambient, per tal d'

entre el rendiment, la utilitat de les inversions i les despeses de :

ncia, materialitzada en absencia d' acorda ocults i de comptabili~

l; sistema comptable perm~entnlent actua1itzat; expedients cc

la delegada en representació del carrec de l' brgan de Decisió. al

"'" Eficacia, quant als acords s'han d'orientar dh~LanJ.ent a la consecució deIs objectius del
programa comarcal, quantificant les decisioDS i a.nAl;7.9nt-ne les poSSloles coDSeqüencies.

Eficiencia, per la qual, amb un menor Cost, contn"buia a un majar benefici social, en especial

entre dones i joves, o una majar protecció del medi ambient, per tal d'assolir la maxima

proporció entre el rendiment, la utilitat de les inversiODS i les despese8 de funcionament.

T1'8Dsparencia, materia1itzada en absencia d'acords ocults i de comptabilitats diferents de la

preceptiva; sistema comptable pelmanentment actua1itzat; expedients completa; sigoatwa

per persona delegada en representació del c8rrec de l' Organ de Decisió, que sigui, alliora, el

perceptor o l'interessat en l'ajut.

Publicitat, tant del Regim d' Ajuts com deIs procediments de gestió i criteris de valoració

deIs projectes, com de forma periódica i no inferior a un semestre, deIs projectes

seleccionats, inversiODS acceptades i subvencions concedides. Així mateix, eIs titu1ars de

projectes publicitaran el projecte auxiliat mitjanyant Plaques o cartells adequats.

Llim'e concun-encia, només amb les limitaciODS que es derivin de la propia convocatoria,

tant per a la concessió d'ajut com per a la contractació del Grup d' Acció Local deIs recursos

humans o materia1s, llevat eIs d 'ús quotidia de petit import que calguin per a la formació del

seu equip tecnic i gerencia!, eIs seu funcionament i qualsevol ~di o assistencia tecnica.
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Amb aquesta finalitat, tant el Grup d' Acció Local com les Entitats Locals, AssociaciODS
Empresaria1s o Sindicals i qualssevol altres entitats de caricter representatiu que en formin part,
facilitaran la coHocació en els seus taulers d'anuncis i la inserció en les seves publicacions de
tots els documenta. les convOcatOrles. els concursos o els anuncis que garanteixin el compliment

d'aquests principia.
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CINQUEN,J..- &ecució del.J eaos prlorltaris i mesures

Per a l'execuci6 deIs eixos prioritaris i mesures, el Grup d' Acci6 Local ha d'ajustar-se, a més

del programa de desenvolupament comarcal seleccionat, a ano que disposa la Comunicaci6 de
la Comissi6 a1s Estats membres 2000/C139/0S, de 14 d'abril de 2000 (DOCE de 18 de maig de

2000), al programa regional, a les previsions financeres i a la normativa comunitaria, nacional,

autonómica i local que li sigui aplicable.

SISEN.A. - Despeses de gestió i fimcionament

i. Són susceptibles de subvenció les despeses següents:

a) Les despeses corresponents a l'equip de gerencia, tecnic.i admtni~tiu, sempre que hi hagi
una relació contractual regular amb el Gn1p d' Acció Local.

b) Les despeses associades a les reuniODS deis organs de Decisi6 del Grup d' Acci6 Local,
llevat dequalsevol tipus d'indemnitzaci6 per assistencia.

c) Les ~ses corresponents als pagaments efectuats pel Grup d' Acció Local a l'Entitat
pública designada com a responsable AdminiRtl'atiu i Financer, sempre que hi hagi el
Conveni especffic i, en el cas que la persona encarregada d'exercir aquestes ñmcions sigui
ñmcionari públic, ~ ñmcions hagin estat declarades compatibles per l'Entitat páblica
de la qua! depengui.

d) Les despeses d' assessoria jurídica o tecnica si, contractats en temps i forma, estan
directament relacionades i són necess8ries per a una adequada execució del programa de
- -

~
desenvolupament

Les despeses motivades per l'adhesió del Grop d' Acció Local a associacions representatives
d'imbit regional o nacional, SaIlpre que no siguin finm~ per la Cel.1u1a de Promoció i
Animació del Desenvolupament Rural.

En qualsevol cas, per al conjunt despeses de gesti6 i foment del programa, despeses de

funcionament, assistencies tecniques, mobiliari i despeses d'equipament informitic i

telemAtic necess8ries per a l'execuci6 del programa COInaICal, el Grup d' Acci6 Local no

pot destinar més del 15% de les dotaclons públiques assignades al seu programa i l~

seves composici6 i distribuci6 temporals requereixen l' aprovaci6 previa, en nom de

l'Organisme Intermediari de la Comunitat AutOnoma.
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¡;
SETENA.- lnteressos generats pels follS finan~adors1,

!'
í
'!

BIs interessos generats pels fons comunitaris i pa" les dotacions aportades per les
Administracions nacionals, s'hauran de destinar a activitats confonnes amb la iniciativa, en
forma d'aportaci6 privada del Grop d' Acci6 Local.

Aquests iliteressos podran fin~1!~-!" els int~s deutors deIs préstecs sol'licitats pe1 Grup a
entitats financeres per a resoldre probIemes de tresoreria fins a la recepció efectiva deis fons

flnanQadors, o quaIssevol altres despeses que siguin confonnes amb els objectius del programa
comarcal,

~

En qualsevol cas, l'aplicació concreta d'aquests interesaos requereix l'aprovació

~

expresaa, en nom de l'Organisme
t

YUrrENA. - Concessió

~

l. El Gmp d' Acció Local conccdira a1s tituIars deis project~

programa comarcal aprovat i d'acord amb allo:que disposa,

com a Annex m a aquest Conveni, aprovat p« la Comissió

en el maro de la Decisió núm. C(2001) 1245, de 18 de maigo

~~

~I

2. En el procediment de concessió d'ajuts a1s titulars de projectes s'ban d'utilitzar
models de sol'licitud, informe tecnicoeconOmic, contracte d'ajut i certificació ,

s' adjunten a aquest Conveni com a Annex IV.

Les dotacions deIs fans finan~rs, tant comunitaris com nacionalB, representen les
obligacions que, com a maxim. pugui reconeixer el G1Up d' Acció Local, per la qua!
cosa tenen car8cter limitatiu i vincu1ant a nivell de mesura, sense perjudici d'eventua1s
modificacions del pla financer.

3..

La conces8Íó d'ajuts a1s titulars de prpjectes resta4.

Data inicial d'admissió de sol.licituds: la de la Resolució aprovatória del programa
comarcal.
Data final dt~!Íó de sol.licituds: 1 de novembre de 2006.

Data inicial de subscripció de contractes d'ajut: la de la Resolució aprovatOria del
programa comarcal.
Data final de subscripció de contractes d'ajut: 31 de desembre de 2006.
Data inicial de pagament de les inversions o despeses subvencionables deis titUlars
de projectes a1s seus proveidors: a partir de la Data de la sol.licitud.

a)

b)
c)

d)
e)

Intermediari de la Comunitat Autónoma.

d'ajuts aLv titulara deprojectes

concediri a1s titulars deis projectes eIs ajuts corresponents al
i'at id' acord amb allo que disposa el Regim d' Ajuts que figura
; Conveni, aprovat per la Comissi6 de les Comunitats Europees

, els

que

a les dates següents:subj ecta

t
t
.
«
.
,
,
,
.
,
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f)

g)
h)

Data final de pagament de l~ inversions o despeses subvencionables deis titulars de
projectes als seus proveidors: 31 de desembre de 2008.

Data final de certificació de projectes: 31 de desembre de 2008.
Data final de pagaments del Grop a1s titulan de projectes, de la totaJitat de l'ajut

certificat: 31 de desembre de 2008.

~

La Comunit8t Autónoma, en nom de l'Organisme Intermediari, pot anticipar, mi
previsió d 'un ordenat taIlCA-.!!!ent del programa regional, les dates explicitades en les
lletres b), f) i g) anterio1'8.

Per a ~ concessió deIs ajuts, elS serveis con'espOnents de la Comunitat Autónoma, en
nom de l'Organism.e Intermediari, verificaran la subvencionalitat deIs projectes,

comunicant sense demora al Grop d' Acció Local la seva conformitat perque ho
comuniqui també a1s perceptOlS finals i es formalitzi el contracte C(;u~-ponent. Uevat
que la Comunitat Autónoma estableixi un altre tennini inferior, transcorreguts dos
mesas des de la petició de conformitat, 's'entendra atorgada.

~" NOYEN.A..- Procedimenú de gestió

1. El Grup d' Acció Local ha d'ajustar la leva activitat al procediment de gestió inclos en el
seu pro~ de desenvolupament comarcal. Qualsevol modificació del procediment ~i gestió ha deBer autoritzada previament per la Comunitat AutOnoma, en nom de l'~sme
Intennediari.

, " 2. El Grup d' Acció Local ha de dur un sistema de comptabilitat mdependent, en el qua!

constin totes les intervencions que desenvolupi respecte a les despeses, els compromisos i
els pagaments relacionats, exclusivament, amb l'aplicació de la iniciativa comunitaria
LEADER. .PLUS i del programa aprovat amb aquesta finalitat. En qualseVol cu, la

comptabilització d'aquesta actuació s'ha d'ajustar al Reia1 Decret 776/98, de 30 d'abril, pel
qua! s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense
fina luératius i les normes d'iníormació pressupost8ria d'aq1iestes entitats, tret que, per la ,
leva forma jurídica, estigui obligat a un altre sistema comptable determinat. t

.

3. El Grup d' Acció Local ha d'exigir deIs titulan de projectes la identificació, mitj8n't8nt una .

codificació adequada en el sistema comptable, a la qua! estiguin obligats en virtut de la seva ,
activitat, de les inversions, les despeses i els ajuts con'e8ponents a1s projectes aprovats. 4

4
4. En qualsevol cas, tant el Grup d' Acció Local com els titulars de projectes d'inversió 4

subvencionats, resten subjectes al Reglament (CE) 1159/2000, sobre activitats d'informaci6 4
i publicitat. .

4
4
.
,
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s. Als efectes d'a11o que disposa l'apartat n) de l'article 9 del Reglament (CE) 1260/1999,
l'autoritat pagadora i de gesti6, a nivell nacional, sera el Ministeri d' Agricultura, Pesca i
Alimentaci6, mitjan~t la DirecCi6 General de Desenvolupament Rural, i l'autoritat de

gesti6 a nivell regional sera el Departament d' Agricultura, Rámaderia i Pesca, mitjan~ant la
Direcci6 General de Desenvolupament Rural.

Amb la sol.~citud previa de la Comunitat Autónoma, l'autoritat pagadora nacional
transferid al Grup d' Acció Local una primera bestreta del 7% de l'import de les dotacions
comunitiries concedides a aquest per l'OrganismeIntermediari.

6.

7. BIs pagaments inteImedis posteriors de fans comunitaris, calcu1ats de forma que la suma
amb eIs anteriors no superi el 95% de l'ajut concedit al seu carrec, s.abonaran en l'import
que el Grop d' Acció Local hagi justificat pagaments als titulars deIs projectes, i amb
l' acreditació previa deguda que l' execució material del programa de desenvolupament
s'esta duent a terme en eIs termes m que va ser aprovat. Per a la materia1ització d'aquests
pagaments interDledis, la Comunitat Autónoma r=.etri al' autoritat pagadora nacional la
relació d ' expedients finalitzats i pagaments efectuats corresponents a les mesures

cofinan~.ade-! i certificació del compliment deIs titulars de projectes deIs requisits necessaris

per a l'obtenció de la subvenció.""
8. En qualsevol cas, les normes i els procediments d' execuci6

comunitaris són els recollits en les disposicions comunit8ries

El pagament deis ajuts corresponents a les dotacions nacionals s'han d'ajustar a les normes

que, en l'Ambit de les seves respectiv~ competencies, disposin l' Adm;n;8tració GCD:eral de

I'Bstat, la de la Comunitat Autónoma i la de les Entitats Locals.

~

9.

t

~

.
DESENÁ.- Responsable Adminiftratiu i Financer

l. ~ Grop d' Acció . Local nomenara, d' entre els seus meDÍbres, . directes o representats, que
posseeixin la condició d 'Entitat local, un responSable .Admini.qtratiu i Financer.
Excepcionalment, la Comunitat Autónoma, en nom de l'Organisme Intelmediari, pot
autoritzar que sigui designada responsable Arlministratiu i Financer una altra persona
jurídica pública, fins i tot en el cas que no sigui mmnbre del Grop d' Acció Local.

El Gnlp d' Acció Local i el responsable Arlministratiu i FiDa!1~ subscriuran el Cm'I'eSponent
Conveni en el qua! s'expliciten les obligacions d'ambdues parts.

2. Les flmcions que con'eSponen al responsable Arlmini~u i Financer, com a tal, han de ser
desenvolupades per una persona fisica amb capacitat de control i fiscalització de fans
pública, que, en quaisevol cas, ha d'actuar sota el principi d'autonomia funcional.

Per tal que el Grup d' Acció Local pugui rebre les dotacions a que es refereix
anterior, ha de comunicar a l'Organisme Intermediari, mitjan~ la Comunitat
el Conveni i la identitat del responsable Admini.qtratiu i Financer, aro com

3.

financera i pagament deIs ajuts
decaricter horitzontal.

la l8.usula
Autónoma,

I

.
4

4

~
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les dades identificatives del Grop i el compte bancari
rebre les esmentades dotacions.

4. Sense perjudici de les instluccions que, en nom de 1 , Organisme InteImediari, pugui

dictar la Comunitat Autónoma, el responsable Admini~u i Financer ha de
comprovar, per a cada expedient individual, el compliment deIs requisits exigits en el
Regim d' Ajuts i, en especial, les comprovacions següents:

~

a) En la fase de fiscalització de les propostes de despesa per les quals s'acorda la
concessió de la subvenció i per a contreure el corresponent compronús de despesa:

- Sol'licitud subscrita pel titular del projecte en temps i foIma.
- Acta de comprovació de no-inici de la despesa o inversió.
- InfOIme tecnicoeconOmic subscrit per la Gerencia i la seva adequació ala criteris

de valoració continguts en el procediment de gestió i a1s requisits especffics
establerts en el Regim d' Ajuts.

- Escriptures, titoIs de legitimaci6, projectes t~cs, perDlisos i autoritzacions en
eIs termes previstos en el Regim d' Ajuts.

- Acord de l' organ competent de Decisió del Grup d' Acció Local, en el qua!
s'especifiqui la inversió aprovada i la subvenció concedida, d'acord amb eIs
tmmes que, en forma mOtivada, constaran en l' Acta de la sessió correo-po-uent.

- Contracte a subscriure pel titular del projecte i el president del Grop d' Acció
Local o carrec delegat, en que s'especifiqui la inversió aprovada, la subvenció
concedida, per fonts de ~~-.!!!ent, el termini d'execució deis compromisos i
la foIma de justificació del seu compliment.

- Existencia de dotació dispom"ble, que la imputació del projecte és l'adequat a la
seva naturalesa i que l' import deis - ajuts no supma eIs Hmits establerts.

- Existencia d'infOIID.e tecDic favorable de subvencionalitat.
- Compliment de les obligacions tn'butaries i 8U1b la Segul'etat Social,. en eIs

termes assenyaiats en el Regim d' Ajuts.
- Complimcnt deIs pnncipis de publicitat, concurrencia, objectivitat i

imparcialitat.
- Quan es concedeixen besttetes a compte de la subvenció, que no superaran el

400/0, a més de les comprovacions assenyalades anteriOIID.ent, cal verificar
l'existencia de sol'licitud del titular del projecte, d'acord de concessió i de
l' atorgamcnt de les garanties que escaiguin.
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b) F.n la fase de reconeixemmt de l' obligació i pagament:

- Acord de concessió i que s 'ha fiscalitzat conformement.
- Contracte subscrit pel titular del projecte i el president del Grup d' Acció Local,

o carrcc delegat.
- Certificat d'existencia i compromís de despega.
- Que s'han complert e1s requisits establerts en el Regim d' Ajuts i en el

procedimeilt de gestió del Grup d' Acció Local.
- Que, en cas de concurrencia d'altres ajuts, no s6n incompatl'bles.
- Que els justificants de la inversió i el seu pagament efectiu, així com els relatius

al compliment de la resta deis compromisos assumits pel titular del projecte, es
COn'esponen amb els establerts en el contracte j en les demés normes
reguJadores de la subvenció.

- Quan el pagament s'efectui en exercicis posteriors al de la concessió, que el
titular del projecte estigui al COITent de les seves obligacions tn'but8ries i de
Seguretat Social, d'acord amb l'apartat anterior.

davant el Tresor Públic per a
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Certificació de l'equip tecnic de la Gerencia, en que s'acrediti l'execució
material del projecte i la seva inversió real.
Quan es tIacti de certificacions parcials, la comprovació s'ha d'ajustar als
tetme8 assenyalats en aquest apartat

-
-

Les esmenes de fiscalització per manca d'algun requisit deis abans assenyaIats
suspendran la tramitació de l'expedient fins ~ les deficiencies siguin subsanades.
Aquestes esmenes suspensives de B-~~2-!ció poden ser recOITegudes, en el term~
d'un mes des de la seva adopció, davant l'Organ de la Comunitat Autónoma competent
en materia de Desenvolupament Rural, i correspon la seva reso1ució a la part de
l'Organisme Intermediari que, segons Conveni, tingui atribuida aquesta competencia.

Un cop verificats els requisits anteriors, la persona que exerceixi les funcions
en~anadp-~ al responsable Admini~u i Financer autoritzaIi, conjuntament amb el
tresorer i el president del Grup d' Acció Local, el lliurament de la subvenció
correspoDent, i previament pot comprovar la rea1ització material de la despesa o
inversió objecte de l'ajut.

En qualsevol cas, la CoIriunitat AutOnoma, en nom de l'Organi.qme Intelmédiari, pot
supervisar i, si s' escau, dictar les instruccions necessiries perque els procediments de
gestió, mi general. i les actuacions del responsable Admini~u i Financer, en
partic;u1ar, s'adeqilin ala objectius del programa regional.

ONZENÁ.- Sistema d'elaboració d'informes

1. Durant l'aplicaci6 d'aquest Conveni, al final de cada any civil, el Gnlp d' Acci6 Local ha
d'elaborarun infOIme destinat a l'Organisme Intennediari, a la Comissi6 de les Comunitats
Europees i al Comi~ de Seguim~l

Aquest informe ha d'incloure una descripci6 deIs projectes duts a terme, eIs ajuts aprovau
i eIs pagaments realitzats, per fout de finanyam~t, el grau de desenvOlupam~t de les
actuacions i el seu impacte, i, en general, de tots eIs indicadores, ftsics i financers
necessaris pe tal d'avaluar el programa.

També han d'esm~tar les dificultats sorgides durant l'aplicaci6 del Conveni i deIs canviB
o ajustaments que es puguin requerir.

~

2. L 'infoIme anual a que es refereix l'apartat anterior, ha de ss: en poder de l'Organisme
Intermediari, com a maxim, dos meses després de finalitzar l' any civil. '

3. Dins deIs vint dies següents a la finalització de cada quadrimestre natural, el Grup d' Acció
Local rcmetra a la Comunitat Autónoma l'estat d'execució del pro~ la relació de
titulan, eIs ~jectes subvencionats, la invnó subvencionable i l'import deIs ajuts
concedits, certificats i pagats, per fom de flnaI1t¡-Bment, d' IOOrd amb els models que
s'adjunten a aquest Conveni com a Annex V, aixf com la documentació addicional que
determini la Comunitat Autónoma.

En qualsevol cas, eIs informes anuals i quadrimestra1s a que es refereixen els apartats
anteriors han de contenir la informació Cvu~"l'Onent al període de que es tracti i
l' acumulada des del comm.~ent de la iniciativa.

,
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L'incompliment d'alló que es disposa en eIs
suspensió temporal deIs pagaments pendents
en viats.

5.

ControlDO1ZENA.

Tant el Grup d' Acció Local, com els titulars de projectes subvencionats, resten subjectes a
les disposicions comunitaries de control establertes en el Regiament (CE) núm. 1260/1999 i
en el Regiament (CE) 438/2001.

El Grop d' Acció Loé'al s'ba de responsabilitzar de la realització deis controls sobre els
titulars de projectes, per tal de verificar la correcta execució deis projectes aprovats en
re1ació amb els ajuts concedits, aixf com, en cas d'iITe~laritats i sense peljudici de la
responsabilitat directa del Grop establerta en la Clausula Tretzena, d'obtenir-ne la devoluciódeIs ajuts percebuts indegudament. .

1.

2.

~

Sc.nse peljudici d'allo que s'indica en l'apartat anterior, el Grup d' Acció Local resta sotmes
al control i la verificació, quant a la gestiÓ deIs ajuts, de la Comissió de les Comunitats
Europees i de l'Organisme In~ediari, aixf com al control tiDancer de la Intervenció
General de l' Anm;nistració de I'Bstat i a la fiscalització del Tribunal de Comptes, i també
a1s Organs fiscalitZadors de la Comunitat AutOnoma. Igual submissió a control tindran els
titulars deIs projectes subvencionats, i el Grup ha de comunicar-los aquesta submissió,
l'ac~ió de la qua! és condició per al gaudi de l'ajut.

Durant eIs cilic anys següents al darrer pagament, elGrup d' Acció Local ha de conservar i,
si s'escau, posar a disposició deis Organismes assényalats en l'apartat anterior, eIs lh-bres de
comptabilitat i tots eIs documents justificatius referits a les despeses realitzades i a

3.

~

~

4.

l'efectivitat del pagamento
o

~

t
5. I~ent, eIs titulars deIs projectes subvencionats han de presentar al C1rup d' Acció LOcal i

aquest a l'Organisme Intermediari, eIs documents justificatius de la rea!ització total de
l' Acció subvencionada i de l' efectivitat del p~ent. L' esmentada justificació ha de servir
de base per a l'acreditació per a l'Organisme Intermediari davant la Comissió de les
Comunitats Europees, de les accions LEADER PLUS a Espanya i per al requeriment a
aquesta del saldo final deIs ajuts concedits.

TRE1ZE!iA.- Prevencíó, detecció i correcció d'irregularitats

l. En virtut del Regiament (CE) 1260/1999 i el Reglament (CE) 438/2001, les parts signants
d'aquest Conveni s'obliguen a adoptar les mesures necessarles per a la prevenció, la
detecció i la colTecció d'irregularitats en l'aplicació de les dotacions financeres assignades.

2. El Grup d' Actió Local ha de coJnunicar a l'Organisme Intermediari, mitjanyant la
Comunitat Autónoma, totes les in'egularitats detectades en l'aplicació del programa, en el

Si la realització d'un projecte no justifiqués, en tot o en part, la contribució financera
aprovada, el Gnlp d' Acció Local ha d'incorporar l'import minorat o anul.lat de l'ajut, a la
mesura i la dotació finanyadora d' origen.

3;

r
~

ídonar lloc a la
requerits siguin

a¡jartatB anteriors pot
fins que els infOImes

financer
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4. En el cas que l'ajut hagués estat pagat als titulars deIs projectes, la quantitat que, per
motius d'ÍlTegularltat, hagi de ser tornada, sera reemborsada de forma immediata pel
Grop d' Acció Local, sense perjudici de l' Acció de repetició que, fins i tot per via
judicial, pugui exercir davant el titular del projecte. E1s imports que no siguin tornats
immediatament, s'incrementaran amb interessos de demora. Les dotacions alh"berades
aixf es podran reassignar, amb la confoimitat previa, en nom de l'Organisme
Intemlediari de la Comunitat Autónoma, a qualssevol mesures del programa comarcal,
respectant, sempre, la. seva imputació a la dotació de l' Administració financ;adora
d'ori~

Sense perjudici d'alló que disposa l'apartat 3 de l'article 39 del Reglanient (CE)
1260/1999, l'Organisme Intermediari i les Admini8tracions financ;adoIes: del programa
poden reduir, menir o suspendre, de forma cautelar o definitiva, la contn'bució
destinada al desenvolupament del programa per l' existencia d' alguna Ín"egularltat, o
d 'una m~caci6 important, que afecti la naturalesa o les condicions de la intervenci6,
la mesura o el projecte, per al qua! no se n'hagués sol-licitat l'aprovaci6 a l'órgan que
correspongui en cada cas-

En cas d'irregularitat greu, l'Organisme Intem1ediari pot acordar que el Grop d' Acció
Local perdí tal condici6, i li és d' aplicaci6, en aquest cas, la ClAusula Setzena.

s.

6.

~ CATORZENA.- Altres obligacions i responsabilitats del Grup d'Acció Local

1. El Grup d' Acció Local es compromet a destinar les dotacions financeres
exclusivament, al ~pliment del pro$I8IIl8 comarcal aprovat.

2. Per a l'aplic~ió del programa, el GruP d' Acció Loéa1 ha de disposar deIs mitjans materials
i humans necessaris per a dur a teImC de folma adequada, tant tecnicament com
econ6micament, les tasques corresponents.

"

QUINZENA.- Durada

. .

Aquest Conveni de col'laboI8;Ció, sense perjudi"ci d'all6 que disposa la Cliusula Dinovena,
tindri efectivitat des del día de la seva signatura i fins a,. com a núnim, cinc anys a partir del
da;rrer pagament efectuat pel GlUp d' Acció Local, el qual, en cODseqüencia, no es pot dissoldre
fins que transconi l'esmentat perlode, llevat que, previament, ~teixi davant l'Organisme
InteImediari les responsabilitats contretes.

SETZENA..- Resolució

Aquest Conveni pot ser rescindit de muro acord entre les parts o per acord motivat d 'una d' elles,
que hauri de comunicar-se per escrit a l'altra part amb, almenys, tres mesos d'ante1ació.

La resolució del Conveni suposara al Grop d' Acció Local la peroua de la seva condició i la
devolució deIs ajuts ~uts ~ l'import que determini l'Organisme Intermediario
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D~~.- Modificació del Conveni

Aquest Conveni pot ser modificat de muro acord entre les parts en funció del

desenvolupament efectiu del programa comarcal, mitjan~t la subscripció per les parts de
l' oportú Acord de Modificació, que ha de ser subscrit abans de la finalització del termini de

durada.

l.

2. Quan aquesta revisió, incloses les que es pugum derivar de l'avaluació intermedia a que es

refereix l' Article 40 del Reglament (CE) 1260/1999, impliqui la modificació, entre eixos

prioritaria, deIs quadres financers, la seva aprovació cou~-pondri a l'Organisme
Interm~ el qua1la traslladara al Comite de Seguimm.t Regional i a la Comissió de l~
Comunitats Europees per a la seva aprovació definitiva. Les modificacions que únicament
afectin les mesures d'un mateix eix prioritari podran ser apro~ en nom de l'Organisme

Intermediari, per la Comunitat Autónoma, la qua1 en donari compte Jl Comite de
Seguiment Regional i a la Comissió de les Comunitats Europees.

3 . Sense perjudici d' alIó que disposa l' apartat 1, en el cas d'en darreriment en l' execució del

programa comarcal i en el cronograma de pagaments, l'Organisme Interm~ en ordre a
un millor compliment del programa regional i a una major eficiencia de les seves dotacions

finan9adores, podra ajustar la contribució financera posada a disposició del Grup a
l' evolució real del programa comarcal, reassignant, en el marc del programa regional, les
dotacions procedents d'aquests ajustaments. Aquesta reassi~ó ha de ser comunicada al
Comit~ de Seguiment i a la Comissió de les Comunitats Europees.~i

,

4. En quaIsevol cas, aquests trimits o
l' Acord de Modificació.

DmJITENA. - Caracter i jurisdicció

Aquest Conveni té la naturalesa d'a1lo que preveu l'article 3.I.d) del ten refós de la Uei de
contractes de les atiministracions públiques, aprovat pel Reia1 Decret Legislatiu 212000, de 16
de juny, i li s6n d'aplicaci6 les normes especffiques previstes en la normativa comunitaria,
estatal, autonómica i local aplicables a la iniciativa LEADER PLUS. Si no n 'hi ha, els principis
establerts en l'esmentada Llei seran aplicables per a resoldre els dubtes i les llacunes que es

puguin presentar.

Les qüestions litigioses a que pugui donar 1100 la interpretació i el compliment d' aquest

Conveni, .fina1itzada la vía administrativa, restaran sotmeses al coneixemtJ1t i la resolució de la

jurisdicci6 contenciosa ~CltI'ativa, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, teguladora

d'aquestajurisdicci6.
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DINOYEN...{.- Disposició transitoria

BIs ajuts que, en virtut de normes transitóries dictades en nom de l'Organisme Intermediari per
la Comunitat Autónoma, hagin estat concedits pel Qrup d' Acció Local entre la data de la

Resolució. aprovatória del programa comarcal i la de la subscripció d'aquest Conveni, es
consideraran concedits a l'empara d'aquest Conveni, semp~ que no el contravinguin, en el
Conveni subscrit entre l'Organisme InteImediari i la Comissió de les Comunitats Europees i en
la normativa comunitaria, estatal o autonómica per la qua! es regeix j:aplicació de la iniciativa.

1 en prova de conformitat, es signa aquest document, a un sol efecte i per
en ellloc i la data consignats al coIrim~ent.

P.rorganlsme Intermediari,

El mInIéo de AQdcu/tur8,
AImetDcI6n

Per ~ de a/gnatura
(OItiI8 de 6 de aet8mbI8 de 2002)
B tII8Cb' general de o..-roIo RtI8

quadriplicat,exemplar

PeI ~ d' Aaj6 local,

El pt8aident c» ConaoICI AIt
lJIpeIXXl

Peáy . d' AQIt;uIJn, R~
de le Genet.-. de

8ignaf1n

F«J:Jeú

~ -::-
m GeneraI'Ia' de Ca~ya

D~meni.1i' ,4.I).iC\1II'~

R~rrl&~~¡ia ~ .P~~l:Ú

'i)iral.,:c\!j Ga!',9~~'!

(in ~';-!':':1c.'1t\li-'.~~'~~~-
' --~-

~
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AMBITQ GEOGRAFICO DE ACTUACION, RELACION DE MUNICIPIOS
Comunidad Autónoma de CATAlUNYA

Grupo de AccIón Local Consorci AIt Urgell XXI

Número 09 25 02

Muniapios

AlisICerc .

~
Bassella

Cabo

Cava

CoIdeNargó
E8tan;artu

. FigoIs I AInyi

JosaIT~

LaSeud'UrgeIi
La Vansa I F~

Les Vals d'Aguilar

Les Vals de Vah

MontfetrerlCastenbó

allana

arganyi
P8I'8mo1a

Poot de Bar

Rlberad'Urgeilet

19

.
a
t

codIgo INE

25.03.005

25.03.032

25.05.044

25.03.061

25.03.071

25.03.077

25.03.088

25.03.908

25.03.910

25.03.203 .

25.03.909

25.03.906

25.03.239

25.03. 140

25.05.149

25.03.155

25.05.165

25.03;030

25.03.1~

TOTALES

.

.

.

.
t\t '\

\. .

~

6

t
t
t
.
.
.
.
.
t
.
t
,
.
.
I
..

INICIATIVA COMUNITARIA LE,ADER PLU§

N°
entltades
menores

Superficie
(km2)

57,6

10,5

70,7

79,3

41,6

153,7

21,4

102,2

68,4

Población

409

101

341

127

61

606

135

306

141

10.711

174

-302

148

7a>

1.844

1.010

375

142

743

19.006

Densidad

7,10

9,82

4,82

1,60

1,47

3,94

6,31

2,~

~06

704,87

1,64

2,~

4,42

4,13

57,~

82,11

6,73

3,27

6,95

13,13

7

9

3

3

8

f
. 5

2

7

11

13

1S

27

~

1

5

8

1.

1.2

15,2

106.2

123.8

169,4

178,9

31,8

12.3

55,7

43,4

106,9

1.447,0'

10423
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AMBITO GEOGRAFICO DE ACTUACION, RELACION DE MUNICIPIOS
Comunidad Autónoma de CA T AlUNY A

Grupo de Acdón Local Consorci AIt Urgell XXI

Número 09 25 02
N-

) INE Mw\/cIpios entitades &JP«fiae PobIadón
m~ (km2)

~

codigo INE

2500500

2503200

~

2506100

2507100

2507700

~

A»81C«C

Ars6gJeI
B8I8eIIa

Cebo

Cava

CoIIdeN-96
EstBmaItu

FIgd8 I AIVIy6

JosaIT~

LaSeu~
La Vansa I Fórnds

Les Vals d'~r

Les V. de Valn .

~tfener I CasteIIb6

0Iana

arganyi
p~

PCXIt de a..

Ribera d'Urgeliet

19

"

2590800

2591000~
259(8)0

2523900

2514000

2514800

2515500

2516500

251~

2518500

TOTALES

,

~

,
!

I

.

..t

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS

c..kiad

7,10

9,62

4,82

1,~

1,47

3.94

8,31

2,99

2.06

704,67

1,64

2.44

4,42

4,13

57,99

82,11

8,73

3.27

8,96

13.13

Pobladón

a

101
341
127
61
a
135
D
141

10.711
174
:1)2-

748
~

1.844
1.010
375
142

743

19.006

SuP8ftde
(km2)

57,8

10,5

70,7

79,3

41,8

153,7

21,4

102,2

88,4

15,2

108,2

123,8

15,4

178,9

31,8

12,3

55,7

43,4

108,9

1.447,0

7

2

8

3

3

6

1

5

2

7

11

13

15

27

3

1

5

8

14

142

105
24



CORRECCION DE ERRORES DEL CONVENIO ENTRE EL ORGANISMO
INTERMED1ARIO, CONSTrruIDO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION y EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA DE LA GENERALITAT DE CATAL~A, y EL GRUPO DE
ACCION LOCAL "CONSORCI ALT URGELL XXI", PARA LA APLICACIÓN DE LA
INICIATIVA COMUNrrARIA LEADER PLUS.

Advertido error material en el Anexo 1 del referido Convenio, suscrito en Barcelona
con fecha 18 de noviembre de 2002, por el que, por un desplazamiento de celdas hacia arriba,
las cifras que figuran en las columnas (1), (2) y (10) de las medidas 109 y 110 con'eSponden en
realidad a las medidas 201 y 202, respectivamente, las partes firmantes acuerdan salvarlo en los
siguientes ténninos:

Se corrige el cuadro "Plan Financiero por Medidas y Fuentes de Financiación" del
Anexo 1, desplazando las cantidades, sin modificar, que figuran en las columnas (1), (2)
y (10) de las medidas 109 y 110, a las medidas 201 y 202, respectivamente, que se
incorporan, por tanto, a los totales de las columnas (1) y (10), por agregación al eje 2-
Cooperación, y por descuento al eje l-Estrategias de desarrollo, con la correspondiente
corrección porcentual de las columnas (3) y (5), según la versión que se anexa al reverso
del presente documento.

La presente conoección de erroreS se incorpora al C9nvenio de referencia, con efectos
desde la fecha de suscripción del

Lo que en prueba de conformidad, a un solo efecto y por
fuman en Barcelona, a veintiséis de junio de dos mil tres.

Por el Organismo

El Mini.ftro de Agricultura, Puco
y Alimentación.
Por delegación deftnna
(Omen de 6 de septiembre de 2002)
El Director General de Desarrollo
Rural.

mismo.

cuadruplicado ejemplar,

Por el Grupo de Acción Local

El Praidente de Co~rci Al'
Urgeil XXI;

<:~:===~~~:¡7¿~?-;---':"::.

IntClmediario,

El Consejero de Agricu/tllra.
Ganaderla )' Pesca
Por de firma

de 9 de octubre

Rural

Fdo.: Jes1Í8 Fierro RúgailFdo.:
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Annex 2. Bases per a I'atorgament de subvencions per actuacions

finan~ades per la iniciativa comunitaria leader Plus a l' Alt Urgell
productives
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Caixa de Catalunya de la Pobla de Segur, Av. Sant Miquel del
Pui, 9, i a la caixa de la Corporació (Av. Verdaguer, 35) en ho~
d'oficina.
La Pobla de Segur, 30 de maig de 2002
L 'alcalde, Nan:fs Balagué i Bosch

-t-

AJUNT AMENT DE TO RRELAMEU
EDICI'E 4481
El PIe de r Ajuntament, en la sessió del dia 28 de maig, acordi
l'adjudicació del contracte de robra "C1avegueres, enllumenat i
xarxa d'aigua potable al casc urb8 de Torrelameu", al conttactista
M. i J. GnJas, SA, per un import total de 90.678,57 euros.
La qu.aI cosa es fa pública de confonnitat amb el que disposa
l'arbcle 93.2 del RDL 2/00, de 16 de juny (LCAP).
Torrelamcu, 29 de maig de 2002
L 'alcalde, Joan Rufat i Cutlerés

-+-

AJUNrAMENT DE TORRES DE SEGRE
ANUNCI 4661
Per decret de r Alcaldia, s 'ha aprovat la contractació urgent a
tcmps parcial del personal següent:
Servei:- EnCalTegat/da allotjament de tcmporers:
Montserrat Burgalés Rodriguez.
Jordi Gallifa Maso.
- Auxiliar campanya fn1ita 2002:
Meritxell Uadós Martin
Es fa públic en compliment del que disposa l'article 94 del decm
214/90 de 30 de Juliol, pel qua! s'aprova el Reglament del
persOllal al servei deis ens locals.
Torres de Segre, a 10 de juny de 2002
L' Alcalde (il-leglole)

AJUNT AMENT DE LES V ALLS D' A GUILAR

Havent-se aprovat pel PIe de l' Ajuntament, en la sessi6
extraordiniria del día 5 de juny de 2002, la memoria valorada de
l' obra "Condicionament urbA i pavimentaci6 de la pla~a
d'Espaén", resta exposat al públic durant el tennini de 30 dies, a
I'efecte de les poSSloles reclamacions ~ es puguin presentar, en
el cas de no haver-se'npresentar cap aurant l'esmentat tennini,
es considerara definitivament aprovada.
Noves de Segrc, 6 de juny de 2002
L 'alcaldc, Jesús Ber!~~hs i Vives

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓ DE JUsTicIA

JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA IINSTRUCClÓ
DE TREMP

EDlcrE 4486
Procediment: declaració d'hereus ab-intestat nÚDl. 131/02.
Part actora: Montsemt Gaban'a Jubany.
Juan Francisco García Egido. secretari d' aquest Juljat.
Faig saber:Quc en aquest Jutjat es tramitm amb el nÚDl. 131/02,
a instBncia de Montsem.t Gabana Jubany, les actuacions de
declaració d'hereus abintestat de José Gabarra Jubany, nascut a
Areu el dia 26-3-26, fin de José i de Juana; amb domicili a Areu,

mort a Areu, el dia 18 de juny de 1990. 1 ates que no consta que
hagi atorgat testamento els seus gennans Juan Francisco, Emilio,
Concepci6n i Montserrat Gabam Jubany, soHiciten que siguin
declarats hereus abintestats del causant.
Ho faig públic a ti que e1s qui es considerin amb igual o millor
dret en l'hmncia puguin compáreixer en l'expedient a reclamar-
lo en el termini de enta dies. EIs faig l'advertiment que si no ho
fan els afectad el perjudici legal establert.
TIemp, 30 de maig de 2002
El Jutge (iHegible)
El Secretari (iHegible)

ANUNCIOS vARIOS
ANUNCIS DIVERSOS

COLo LECfIVIT A T DE REG ANI'S NÚM. 1
DE~ CANALS D'URGELL. MONTGAI

EDIcrE 4560
En Josep M. Masagué Guillaumet, president de la CoHectivitat
de Regantr núm. 1 deis Canals d'Urgell
Fa saber: Que aquesta CoHectivitat celebrad Junta general
extraordinAria el proper dia 28 del mes en curs, a les 20.30 hores
en primera convocatOria, mitja hora després, en segona, si no
assisteixen la majoria absoluta per fer-ho en primera, la qual
tindd lIoc a la Sala d' Actea de l' Ajuntament de Montgai (Lleida)
sota el següent:
Orbe del dia
Ratificar la proposta de concertar un compre de crCdit de 121.000
euros amb "la Caixa", oficina d' Agramunt i un 2n. pel mateix
import al BBV A, oficina de Balaguer per fer front a les obres de
millora de regs, acceptadcs pel DARP de la Gcneralitat de
Catalunya, confonne a I'ordre de 13 de ~ de 2001.
Montgai, 5 de juny de 2002
El President (il-legible)

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DE LA SEQUIA DE FONTANET

CONVOCATORIA 4633
Per aquesta es convoca a tots els usuaris de la Comunitat de
Regants de la S~a Fontanet, a la junta general que tindd lIoc
el vinent dijous 20 de juny, a les vint hores, en el saló d'actes de
la Cooperativa Bordeta Froits, camtera de Castelldans, km.
1.500 (Bordeta)
En cas de no assistir majoria d'usuaris en aquesta primera
convocatoria, la mateixa es rara mig hora més tard en segona,
amb el següent ordIe del dia:
l. Lectum i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Memoria general d'activitats.
3. Liquidació del pressupost de 2001.
4. Precs i preguntes.
Ueit:ia, 3 de juny de 2002
El president de la Comunitat, Damii Trilla i Bemad6

-+-D " ,--. , ~.- ""~~.".,,...,
éÓ~so~a_~!- uacm"
~~~W,.~,~,¡c."'-\i"'~; 4

Bases per a l' atorgtlment d' ajfIls a activitats i inversions
productives en el marc de la iniciativa comWIitDrla Leoder Plus

J. Objecte de la conWJCQtoria
Els ajuts convocats tenen per objecte ajudar al fman~ent deIs
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projectes destinats a endegar naves activitats productives o
minorar les ja existents en els municipis relacionats en el punt
tercer d'aquestes bases, d'acord amb la Decisió nÚln. C (2001)
1245, de 18 de maig de 2001, de la Comissió Europea, relativa a
la Iniciativa Comunitaria Leader Plus i amb les orientacions
estrategiques man:ades pel Consorci.
2. Normativa aplicable
La concessió d'ajuts bauri d'atendre's d'una banda a alIó que
disposen aquestes bases i, de I'altra, a la següent nonnativa
aplicable:. Reglament (CE) nÚln. 1260/99 del Consell, de 21 de juny pel
qual s'estableixen disposicions generals sobre els Fons
Estructurals.

(CE) nÚlD.. Reglament 1257/99 del Consen, de 17 de maig,
sobre l'ajut al desenvolupament roral a ~ del Fons Europeu
d'Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA) i pe1 qual es
modifiquen i deroguen detenninats Reglaments.
. Regtammt nÍlm. 1750/99 de la Comissió, de 23 de ju1iol de
1999 pel qual s'estab1eixen disposicions d'aplicació del
Regtament (CE) núm. 1257/99 del Consen sobre I'ajut al
desenvolupament roral amb c8rrec al Fons Europeu d'Orientació
i Garantia Agricola Q'"EOGA).
. Directrius comunitaries sobre ajuts estatals al sector agrari
(2000/C 28/02).
. Reglament (CE) nÍlm. 69/01 de la Comissió, de 12 de gencr de
2001, referent a I'aplicació deIs artic1es 87 i 88 del Tractat de la
Comunitat Europea als ajuts de minimis.
. Reglament (CE) 70/01 de la Comissió, de 12 de gencr de 2001,
referent a I'aplicació deis articles 87 i 88 del Tractat de la
Comunitat Europea als ajuts cstatals a les pctitcs i mitjanes
empreses.
. Comunicació de la Comissió als cstats membres, de 14 d'abnl
de 2000, pcr la qua} es fixen les orientacions sobre la iniciativa
comunitaria de desenvolupament rural (Leader+) (2000/C
139/05).
. Regim d'ajuts ~ a I'aplicació de la iniciativa comunitaria
Leader Plus (Decisió núm. C 2001 1245, de 18 de maig).. Reial decret 2/02 d'll de gencrper la qual es regula I'aplicació
de la iniciativa comunit8ria Leader Plus.
. Dccisió de la Comissió de 27 d'agost de 2001, per la qual es
conccdcix un ajut de la sccció d'Orientació del Fans Europeu
d'Orientació i Garantia Agricola Q'"EOGA) a un programa de la
iniciativa comunitaria Leadcr+ a Catalunya.
. Resolució de la Dirccció General del Departament
d' Agricultura, Ramaderia i Pesca de 19 de dcsembre de 200 1, de
selecció deis grups Leader Plus a actuar a Catalunya.
. Reial dccret 2225/93 de 17 de desembre sobre el cadcter públic
deis fans.
En tot allo no previst en aquestcs bases i en la nonnativa
relacionada antcriorment regiran les disposicions legals i
reglament8ries de dret públic i privat aplicables.
3. 1mbit territorial
Els ajuts s'aplicaran a projectes i iniciatives que s'ubiquin en
1'ambit territorial de la comarca de l' Alt Urgell delimitat pels
tennes mtmicipals d' AlAs i Cerc, ArsCgueI, Bassella, Cabó, Cava,
Coll de NaIgÓ, Estamariu, Figols i Alinyi, JO88 i Tuixén,
Montferrer i CastellbO, Oliana, Organya. Peramola, Pont de Bar,
RI"bera d'Urgellet, la ~ d'Urgell, les Valls d' Aguilar, les Valls
de Valira, i la Vansa i Fómols.

4. Benefidarir
Podmn beneficiar-se deIs ajuts recollits en aquestes bases
cmpresaris individuals, socictats mereantils, societats agrBries de
transfonnació, cooperatives, societats anonimes laborals i
qualscvol altra fonDa jurídica recollida a la que. . tots i cadascun deIs

,.
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a) Endegar un projecte d'inversió dins la zona d'aplicació del
programa per a una activitat auxiliable, d'acord amb el que
s'assenyala en la base cinquena
b) Ser petita empresa en els tennes previstos en el Reglament
nÚM. (CE) 70/01, referent a l'aplicaCJó deIs articles 87 i 88 del
Tractat de la Comunitat Europea als ajuts estatals a les petites i
mitjanes empreses (a excepclO deIs projectes que es regeixin per
la clAusuIa de minimis). per:
- Tenir menys de 50 persones. La plantilla s'obtindd per la
mitjana mensual de l'últim exercici financer tancat i es
considerad tant el personal a jornada completa, com, en
ponderació mensual, el treball a temps parcial o estacional.
- Tenir un volum de negoci anual no superior a 7 milions d'euros
o bé un balan~ general anual que no excedeixi de 5 milions
d'euros.
- Complir amb el criteri d'independencia, d'acord amb el que
disposa el Reglament (CE) 70101, de 12-01-2001, l'article 41 de
la Llei 2/95, de societats de responsabilitat limitada i en l'a1ticle
87 del Real Decret Legislatiu 1564/89, pel que s'aprova el text
refós de la L1ei de societats anonimes.
c) Estar al conent de les seves obligacions tribut8ries i de la
Seguretat Social, o, en el seu defecte, tenir concedit ajomament
o moratOria
d) Mantenir la destinació de la inversió subvencionada, almenys
durant cinc anys, posteriors a la certificació de fina1ització
d' inversions

e) Quan es tracti de cooperatives, societats agriries de
transfonnació, societats laborals o quaIsevol altra entitat jurídica
de treball associat que es dediqui a la producció, comercialització
i/o transfonnació de productes agraris eIs lfmits de plantilla,
volum de negoci anual i balan~ general seran de 250 trebanadors,
20milions d'euros i 10 milions d'euros respectivament
5. Activitats i projectes auxi/iab/es. Requisits i criteris
d . e/egibi/itat

S'auxiliaran aquenes activitats que, complint amb la legislació
vigent i d'acord amb I'estrategia de desenvolupament
socioeconomic, estiguin dirigides a fomentar les potencialitats
endogenes de la comarca de l' Alt Urgen.
Les activitats i projectes auxiliables destinaran les seves
inversions a partides incloses en algun deis següents punta:
. Construcció i/o minora de béns immobles.. Maquinaria, instaI.lació, utillatge, mobiliari nou.. Equipament per a processos d'informatització i comunicació.

. Elements de transport intem, sempre que es destinin únicament
al fi per al que es propasen, reuneixin les característiques
tCcniques que impedeixin el seu ús per a un altre fi, i el seu destí
es comprometí per a un periode d'almenys vuit anys. Queda
aclas el material móbil que sigui utilitzat amb fmalitat privada
i, en el sector dei transporto eIs media i eIs equipaments de
transport.
. Despeses generades per la redacció i direcció del projecte, flDS
aun 12% de la inversió total.
No seran auxiliables les inversions o despeses realitzades amb
anterioritat a la presentació de la sol. licitud, ni les despeses
referents a la compra de terrenys. d'immobles, d'equips de
segona mA ni mA d'obra no justificada. així com eIs noguers,
despeses d'estudis de viabilitat. adquisició de patents,llicencies i
permisos.
La tipologia de les activitats auxiliables estari d'acord amb
1'estrategia desenvolupada pel grup d'acció local, centrada
prioritAriament en les temitiques segúents:
l. Turlsme rural.
Aquesta acció pot subvencionar, en lfnies generaIs, actuacions de
nava creació, construcció, rehabilitació i/o minora de la qualitat
en:

legislació
requisits:

vigent,
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- residencies cases de pages, allotjaments rurals independents,
masies i cases de poble
-hotels- cimpings
- cases de colOnies/albergs

-restaurants
- empreses de serveis turistics

Aquests establiments podran ~ subvencions per dur a tenne
refonnes i ampliacions en els establiments ja existents només en
casos on les inversions superin els 10.000 euros i serveixin per
millorar la imatge i la qualitat deis locals.
Pel que fa a la creació de nous bars i restaurants, en lfnies
generals aquests queden exclosos. En casos especials, la Junta de
Govem pot aprovar una subvenció per crear nous bars i
restaurants quan consideri que en el nucli on wlguin instal'lar-se
el nombre d'establiments és insuficient o bé quan la singularitat
del projecte sigui rellevant
En relació a vehicles d'empresa només es subvencionaran quan
siguin d'ús intem dios l'empresa i deis qualcS no se'n pugui ferun
ús particular.
2. Productes agroalimentaris
Es poden concedir ajuts per a les inversions realitzades en la
creació o millora d'empreses i establiments agroalimentaris
sempre que es tracti d'actuacions de conjunt (és a dir, no
s'acceptaria com a despesa elegtole només la compra d'una
m8quina) i sense limit en la inversió mfnima a realitzar. De totes
maneres cal tenir en compre que no es subvencionaran
increments innecessaris de la capacitat productiva.

En a.QUes.t i;partat ~ pri°r?tzari. especialment, ~ p~~,
valOrrtzaclÓ 1 comerclalltzacló de producteS locals 1 la utí1tt7.aCIÓ
de materia prima local aixi coro l' obtenció de productes de

qualitat
3. Artesania no alimentiria
Aquesta acció té dos eixos especifica de finan~ent: d'una
banda els oficis tradicionals de la comarca i, de l'altra, les
activitats artistiques i artesanals innovadores. En aquest apartat
es primaran les inversions que revaloritzin recursos naturals i
culturals.
4. Creació de lloes de treball
Beneficiaris:
. Indústria.
. Bmp~ comercials i de serveis innovadores, les de selVeis
relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació
(rIC) i de serveis mediambientals.
Es podran auxiliar les inversions realitzades per empreses que
crein llocs de treball a temps complet o equivalent, entre els quals
s'hi pot comptarels emprenedors sempre que aquests estiguin
inscrits com a demandants d'ocupació i es donin d'alta com a
treballadors autónoms. La creació de nous llocs de treball pot ser
conseqüencia tant d'una nava instal.lació, com de l'ampliació o
renovació d'empreses existents sempre que no s'hagin produit
reduccions de personal en els 12 mesas anteriors a la presentació
de Is soHicitud.
Caldra realitzar el manteniment deis llocs de treball creats per un
perfode de 5 anys, entenent com a lloc de treball creat, la pl~
independentment de qui l' ocupi.
6. Nivel! i quontia deis ajuts
La concessió d'ajuts per part del grup d'acció local als
beneficiaris fmals s'aplicaran d'acord amb les despeses i
inversions conesponents als projectes i actuacions aprovades pel
propi grupo
Els ajuts que estableixen aquestes bases, d'acord amb la
resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural, del
Departament d' Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 20 de
desembre de 2001, tindran una a§ignació de 4.752.202,70 euros
pcr al periode 2000-2006. El

UE amb un 500/0, mentre que la resta es distnouiri amb la
participació de les administracions central, autooomica i local.
En el cas d'inversions auxiliables, 1'ajut m8xim pcr beneficiari és
de 100.000 euros en un periode de tres anys, amb un pcrcentatge
m8xim del 35% sobre la inversió elegible.
EIs limitants d'ajut, tant en quantia coro en perccntatge,
s'aplicaran tant en el cal de les lnversions que es ~geixin pel
regim general com per la nonna de mínimis, d'acord amb el que
disposa la legislació vigent al respecte i d'acord amb les següents
limitacions complementiries:. Regim general
23% d'ajut amb el mhim de 100.000 euros (pcr projecte) en un
periode de tres anys.
35% d'ajut amb el mixim de 100.000 euros (pcr projecte) pcr a
inversions de transfonnació i comercialització de productes
agraris , en un periodc de tres anys.
. CI8usula de mínimis
Un titular de projecte pot ~b~ una ajuda mhima de 100.000
euros en un periode de tres anys.
Les ajudes públiques que bauran d'ajustar-se allímit m8xim de
100.000 euros, són les atorgades per les autoritats nacionals,
~gionals o locals tant si els ~cursos procedeixen íntegrament
deis estats membres, coro si les ajudes són cofmanl;)ades per la
comunitat mitjan~t eIs fons estructurals.
El periode triennal en el qua1 s'ba d'aplicar ellímit, comen~ en
el moment en que l' empresa rep per primera vegada ajudes
concedides d'acord amb la clAusula de "minimis".
En aquest cas la grandaria de 1'empresa, el nomb~ d'empleats, el
volum de negoci i el balan~ general, pot ser iHimitat.
El pcrcentatge mhim que es pot ~b~ per aquesta cliusula és del
35% de la despcsa elegible.
L 'aplicació d'aquesta cliusula es ~giti pel que disposa el
Reglament (CE) 69/01 de la Comissió, de 12 de gencr de 2001,
refemtt a 1'aplicació deis articles 87 i 88 del Tractat de la
Comunitat Europea als ajuts de mínimis.
Els soHicitants deis ajuts podran decidir si s'estimen més ~gir-
se pcr la cliusula general o si pcr contra, s'estimen més acollir-
se a la norma de mínimis.
7. Valoració i priorització deis projectes
Tindran prioritat aquelles activitats o inversions que complint la
legislació vigent, fomentin les potencialitats endógenes de la
comarca i d'aquesta manera, contribucixin a la diversificació
económica i al desenvoluparnent de la comarca de l' Alt Urgen,
d'acord amb els objectius prioritaria establerts en la diagnosi de
la comarca i l' estrategia de desenvolupament
8. SoI.licitudr i documentació
Pcr tal de ~litzar la sol, licitud, eIs beneficiaris deis ajuts bauran
de presentar a les oficines del Grop d' Acció Local, la segúent
documentació, en ~lació amb el projecte d'inversió o activitat
que p~teDen realitzar:
. SoHicitud en document fonnalitzat
. Estudi de viabilitat economicofinancera de la inversió ~e es
vol ~alitzar, amb una descripció de la contribucló al
desenvoluparnent de la zona i de 1'impacte ambiental previsto
. Projecte o memória valorada segons la tipologia de la inversió
i normativa aplicable, si escau, realitzat pcr un tecnic compctent
i visat pel coHegi corresponent
. Pressupostos o factures proforma de la inversió a realitzar.

. Declaració deIs ajuts obtinguts i/o soHicitats a d'altres
organiSmes i administracions nacionals, autonómiques o locals.
. Acreditació del compliment de les obligacions fiscals i amb la
Seguretat Social i, si cscau, declaració liquidació d'impostos i
butlletins de cotització.. Acreditació de la propietat o capacitat legal d'usdefroit deIsaniri a cArrec de la
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béns afectats pel projecte. En cas de lloguer caldd presentar el
contracte, d'una durada minima de S anys a partir de la data de
ccrtificació del projecte, així coro la propia autorització del
propietario. Pcnnisos, inscripcions i registres, i/o qualsevol altre requisit
que sigui exigible per la comunitat autónoma i/o municipi, pcr al
tipus de millora o activitat de que es tracti. El projecte i els
pennisos, inscripcions i altres requisits legals seran exigtoles en
el moment de la subscripció del contracte d'ajuda. a no ser que la
comunitat autónoma autoritzi exprcssament i de forma
individualitzada la prcsentació posterior d'aqucsta
documentació, que en tot Cal hauri de prcsentar-se amb
anterioritat a la data lfmit d'execució del projecte fixada en el
contracte d'ajut Qualsevol contracte que no disposi d'algun deis
documents exigits, es considerad nul de pIe drct, excepte els
casos autoritzats per la comunitat autónoma, en aqucst cas el
contracte explicitad que la seva eficacia es demorad a la
prcsentació deis referits documents en el termini establcrt, si
transcorregut aquest no s'han presentat, el contracte sed
inefi~.
. Declaració jurada de generació o mantenirnent d'ocupació.

. Compromis de respectar el destí de la inversió durant, al-menys
S anys posteriors a la ccrtificació de finalització de les inversions.
. Compromís de posar a disposició del Grop d' Acció Local, de
Is comunitat autónoma, de l' organisme intermediari de la
Comiasió Europea o deis órgans de control cstablcrts, la
documentació ncccssaria per a que tinguin informació precisa i
puguin verificar la inversió o dcspcsa, fins als cinc anys segnents
al pagament de l'ajuda.. Qualsevol altra documentació i/o compromfs que el Grup
d' Acció Local cregui ncccssiria per a poder adoptar
motivadament la corrcsponent resolució.
El termini pcr a la prcsentació de sol'licituds que estableixen
aqucstes bases cstari oberta des del moment de la seva publicació
al DOGC o al BOP i fins a 30 de juny de 2006.
9. Ti'amitació i reso/ució d'ajutf
La gerencia del Grup d' Acció Local analitzari les sol-licituds i la
documentació presentada pcr tal de comprovar si conté la
informació neccssaria i s'adequa ala requisits demanats pel Grup
d' Acció Local pcr acollir-se a aquestes bases. Comprovats
ambdós extrema, el Grup aixecari acta que no s'han iniciat les
inversions, demanari informe tecnic de subvencionalitat a la
comunitat autónoma i portara els projectes al Comite Tecnic, el
qua! avaluari d'acord amb criteris de valoració la proposta
d'ajut La Junta de Govern sed l'encarregada de dictar la
rcsolució corresponent
Si de l'anAlisi de la documentació es dcdueix la falta d'algun
requisit o document acreditatiu, es comunicara al beneficiari. i se
li donad un termini de 30 dies per a completar o acreditar les
exigencies requerides. Un cap complctat l'expcdient es rcsoldd
en la primera convocatória que realitzi la Junta de Govem, la
qua! es reunid amb caractcr ordinari durant la primera quinzcna
deIs mesos d'abril, juliol, octubre i gener; i amb car8cter
extraordinari quan aixi ho decideixi la Junta.
La quantia de la subvenció es definid dins deIs limita m8xims
establerts en funció deis criteris de valoració que es rcflectiran en
l'informe tecnic cconómic a elaborar pel grup d'acciólocal.
Resolt l'expedient, en el tcrmini m8xim de 15 dies es notificara
la resolució al beneficiari, que l'hauri d'acceptar o rebutjar en el
termini rnhim de 15 dies posteriors a la recepció de la
notificació.
El temlini per a la concessió d'ajuts pel grup d'acció local,
compromís de despesa i subscripció de contl2ctes acabad el 31
de desembre de 2006.
10. JfLftijicadó i pagamenr
Realitzades les inversions amb les con'esponents despeses de la
miI1ora o activitat subvencionada, el beneficiari comunicad per

escrit I'acabament de les obres a la gerencia del Grup, el qual
verificara, tant materialmcnt coro documentalment, la realització
de la millora o activitat i l'efectivitat de la dcspcsa, amb les
comprovacions necessanes en funció de les inversions o
despcscs subvencionades.
La justificació documental de les inversions o despeses
subvencionades s'hauri d'acreditar mi9an~t factures Pagades
o documents comptables de valorprovatori equivalent,juntamcnt
a titoIs o documents bancaris o comptables que assegurin
l'efectivitat del pagament
Les despeses a tenir en compte coro a justificants de les
inversions scran les efectivament pagades pels titulars de
projectes a1s scus proveidors abans del 31 de desembre de 2008.
Quan no es justifiqui la totalitat de la inversió o despesa aprovada
en la resolució de concessió d'ajut, l'expedient es certificara
aplicant a la inversió o despesa realment justificat el percentatge
de subvenció inicialment concedit. Es podra procedir a
l'anul'lació de I'expedient si no s'han complert les,tiDalitats o
objectius aprovats en la concessió.
El pagament de I'ajut es realitzari en forma de subvenció directa
i mitjan~t tranSferencia bancaria, sempre en funció de les
dispom"bilitats p~stAries i de tresoreria.
11. Limitacions i incompatibilitats
BIs ajuts a concedir en I'aplicació d'aquest regim d'ajuts per a la
iniciativa Leader + respectaran de forma sistemAtica les
exclusions i limitacions contemplades en els marcs i disposicions
comunitAries i nacionals.
Quant a les incompatl"bilitats, eIs ajuts a que es refereixen
aquestes bases són incompatl"bles amb qualscvol altre ajut que,
destinat a la mateixa despesa o inversió, estigui co~t amb
fans comunitaris. En cap cas I'import de l'ajut emparat en
aquestes bases i d'altres possibles ajuts amb la mateixa finalitat,
podri superar l'import maxim autoritzat al regim d'ajut
corresponent
12. Rerocació i reintegrament
Tant els gestors deIs ajuts coro els perceptors finals, queden
subjectes a les disposicions comunitAries de control establertes
en eIs articles 38 i 39 del Reglamcnt (CE) 1260/99.
EIs perceptors fmals deIs ajuts estafan sotmesos al que disposin
els articles 9.4, 10.3 i 21.4 del Real decret RD 2/02 d'onze de
gener (BOE núm. 11, de 12 de gener de 2002).
Es procedir8 al reintegrament de les quantitats percebudes i a
l'exigencia de l'interCs de demora des del moment del pagament
de la subvenció en els segñents casos:

Incompliment de l' obligació de justificació
- Obtenir una subvenció sense reunir les condicions requerides

Incompliment de la finalitat per la qual la subvenció fou
concedida
- Incompliment de les condicions imposades als perceptors amb
motiu de la concessió de la subvenció.
13. Controls, seguiment i awz/uadó
El control i seguiment es portara a terme per mitja del scguiment
individualitzat de tots els projectes que han estat subjectes d'ajut
durant la seva execució, i durant els S anys posteriors a la leva
certificació final.
L 'avaluació es portara a tenne mitjan~t un procés d'analisi de
les limes i les accions
El Grup d' Acció Local CAU XXI posara enmarxa el conjunt de
mecanisrnes de control, seguiment i avaluació que asscgurin el
han compliment deIs objectius de la iniciativa. Des d'aquest punt
de vista, podem diferenciar tres grans grups d'objectius:
- Objectius LEADER: Són aquells que vénen marcats per les
administncions europea, estatal i autonómica. Fan referencia als
pressupostos per a cada una de les mesures i a l'origen del
finan~ment (comunitari, eStatal, autonómic, local i privat).
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. Objectius CAU XXI: EIs que tenen ~1ació amb els graos
objectius defini1S pel GnIp d' Acció Local de l' Alt UrgelL
a) Objectiu bUic: Estabilitzar la població i millorar el benestar
económic en els nuclis nuals.

b) ObjectiUI operaciooa1s:
- Potenciar activitats económiques que generin rendes
complemmdries estables en municipis amb Corta especialització
agraria. per tal de mantenir la població en aquestes zoncs.
- Fo~1ar la coordiDICió entre els agents económica de la
comarca en temes de producció, promoció i comercialitz8ció de
productes i serveis locals.
- Fomentar la innovació tecnológica i les millores organitzatives
i de qualitat.
- Objectius de les accions: EIs relaciooats amb els JX'Ojectes
concrets p~sentats pela promotors, tant privats coro pública.
Els objectius individual. deis projectes acceptats fan ~fcreucia a
variables axn:
- Complimeot deis compromisos adquirits.

- Exit de la iniciativa.

- Efectcs mulriplicadors sob~ el tcixit econbrnic de la coman:a.

14. PublicitDt
El grup d'acció local dooari la publicitat ~ de la
Iniciativa Comunitaria Leader Plus a la població de la zona, aixi
com de les normes per a la concessió deIs ajuts previstos en les
presents bases o de qualsevol allra nava normativa interna que en
compliment o desenvolupament deIs objectius del grup es pugui
establir.
Qualsevol norma interna del grup. que desenvolupi o
complemcnti la normativa d'ajuts requeriri la previa aprovació
de la comunitat autónoma.
15. YighIciD
El ConlOrci podIi ator¡ar les subvencioos que IÓn objecte de les
p~sents bases fina a I'esgotament de les dotaciona
prasupostiries conesponents, amb inici des de l' endemi de la
~ publicació al BOP i fina a la data 1imit de 31 de desembre
de 2006.
La Seu d'Ur¡ell, 28 de maig de 2002

-+-

CONSORCI DEL MONTSEC
D' Amó LOCAL MONTSB: SOSTENIBLE~IB. ORUP

ANUNC 44G6
La 11m.. ~ del Cooscxci del Orup d' Acci6 Loca1 MontBCc
Sostem"ble per acord de 23 de maig de 1002 va aprovar la
convocatOria i les bases per a la sol-licitud i l'ato~t de
subvelJci6 de la Iniciativa Leader Plus i la publicacl6 del text
integrc d'aquestes al Bud1eti Oficial de la Provincia.
C0II1'OCGt0ri4 ; baa sub~ciDlU ~ra' del programa
Ú daenvol"p41Ifent nlral "Iniciativa colft"nitdria úader

Plus del Gnlp d'Acció Local Montsec Sostenible",
D 'acord amb el que disposa la Comunicaci6 de la Comissi6 ala
Eatats Membres de 14-04-2000, per la qual es fixen les
orientacions sobre la Iniciativa Comunitaria de
Deseovolupament Rural Leadcr + (2fXX)/C 139/05) DOCE C
139, de 18-OS-2(XX), poden optar a l'ajuda financera Leader + els
grupa d'1CCi6 local, c:ompOSBts per un conjunt eqwlibrat i
representatiu deIs interlocuton deIs diferents sectora
socioeconOmics del territori, que tinguin una estra~gi. de
deIaIvOlupament rural territorial integrada i piloto basada en un
enf~ ascendent i en c:oopeIaci6 hmi12Ontal,
En base a aquesta comunicaci6. el Consorci del Grup d' Acci6
Local Montsec Sostenible va presentar el seu programa de
desenvolupament rural al proc:és de selecci6 de grupa d'acció

local de CataIunya (ordre de 18 de setembre de 2001, OOGC
nÚID. 3478, de 21-9-01), havent estat seleccionat pel director
general de Desenvolupament Rural del Departament
d' Agricultura, Ramaderia i P~ do la Genaalitat de Catahmya
(ResoIució de 20 de desem~ de 2001).

A la vista de la decisió Cl245 de 18 de maig de 2001, Annex nI,
Regim d'ajuta per a l'aplicació de la Iniciativa Comunitaria
Leader +, i de la ~ de normativa d'aplicació, la J1D1Ia General
del Consorci, mitjan~t &COro de 23 de maig de 2002, ha acordat
aprovar la convocatOria pública i les bases reguladores deIs ajuts
del programa de desenvolupament rura1 elaborat pel Conson:i a
I'empara de la Iniciativa Comunitiria Leader +.

Con~

Article J
Es convoquen els ajota del programa de desenvolupament nJral
elaborat pe1 Cooson:i Grop d' Acció Local Montxc Sostem"b1e a
l'empara de la Iniciativa Comunitiria Leader +, d'acord amb el
que preveuen les bases d'aqucsta convocatOria.

Articlel
2.1 El tamini de 1X'~1ació de sol.licitud! ~ a partir de
l'eodemA de la publicació d'aquesta convocatOria al BOP de
Lleida i finalitzari el 30 de juny de 2006.

2.2 El tennini mhim per emetre la resolució i notificar-la per
eaait al aol.licitant - de lis ~ comptats a JI8Itir de la data
de presentació de toCa la OOcumentació descrita a la base 8a al
Coosorci del Grup d' Acció Local Montsec SostenI"ble.

Di.rposici6 transitOria
Les perscxa que pre8en1in soHicitud d'ajut que no sigui resolta
favorablement en la leva totalitat per manca de diS)X)m"bilitat
preasupostiria referida a l'anualitat en la quall'han presentat,
podran tomar a presentar una nova soHicitud a l'anualitat
següent i sempre dins del període que estableix l'art. 2 d'aquesta
convocatbria.

A efectea d'acreditació del no inici d'actuaciooa, sed suficient la
certificació de no inici que s'hagi realitzat com a conseqüCncia de
la presentació de la soHicitud desestimada en la seva totalitat per
manca de dispom"bilitat pressupostiria.

Disposició final
Aquesta convocatoria i les seves bases entraran en vigor
l'endemi de la seva publicació del BOP de Lleida.

BASES

J a Regim Jurldic i Normativa Aplicable
El regim juridic aplicable als ajuta que regulen aquestes bases
l'integrco la Uei 3M2, de 26 de novembre, de regim juridic de
lea adminjstracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4~, de 13 de gener; la Uei 39/98,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; el decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglainent d'obres,
activitats i serveis deis ens locals (DOGC n~ 2006, 2306-
1995); aixf com el que disposin els ~ del Coo..ci de
cada exercici i les possibles modificacioDl posteriors que hi
puguin haver en la nonnativa legal ~latives al programa Leader
Plus.
La nonnativa aplicable a1s ajuts que regulen aquestes bases
l'integlal. entre altrea,les segúents disposicions:
- Reglament (CE) 1260/99 del Consell de 21 de juny.

- Comunicació de la Comissió 2<Xn'C139/O5.

- Decisió nÚln. C(2001)1245 de 18 de maig d'aprovació del
~gim d'ajuta aplicable a Leader Plus.
- RD 2/02 d '11 de gener que regula l' aplicació de la iniciativa
ccxnunit1ria ~ Plus.
- Decisió de la C<missió C(2001) 2128 de 27 d'agost de 2001
d'aprovació de la participació Comunitiria en la iniciativa
Leader Plus de Catalunya.
- Resolució de la Direcció General del Departament
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Encabezamiento: En Cervera. a is de mayo de 2003.
Vistos por mí. D.. Roser Oarriga Qucralt, juez titular del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de los de Cervera y
su partido, los presentes autos de juicio de faltas número 50/03
seguidos por presunta falta de amenazas entre Francisca
Valenzuela Muftoz como denunciante y Antonio Estarlich Vigara
como denunciado, con asjstencia del Ministerio Fiscal, y de los
que resultan los siguientes.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Antonio Estarlich Vigara
de la falta de amenazas que se le imputaba, declarando de oficio
las costas procesales r:-1!.~cBdas.

Esta resolución no es firme pues contra ella cabe interponer
recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de los cinco
días siguientes al de su notificación, recurso del que conocerá la
Iltma. Audiencia Provincial de Lleida y que deberá contener
firma de letrado.
Notifiqucse esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.
Así por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Do.
Roser Garriga Queralt, juez titular del Juzgado de Primera
Instancia e Ins1rucción número 2 de los de Ccrvera y su partido.
Los anteriores encabezamiento y fallo concuerdan bien y
fielmente con su original al que me remito y para que sirva de
notificación en forma a Francisca Valenmela Muftoz y para su
inserción en el BoIetln Oficial de la Provincia. expido el presente
en Ccrvera, a 15 de mayo de 2003.
El Secretario (ilegible)

-+-

ANUNCIOS VARIOS
ANUNCIS DIVERSOS

COMUNrrA T DE REGANTS DE LA PLANA TOMA
ALG. 2'2 DEL CANAL D' ARAGÓN y CA T ALUNY A.

ALMENAR

~19
D. Dativo Ma11l Hoguera, presiden! de la ComlUlitat de Regants
de la Plana Toma Alg. 2 '2 mitjan~t la present
Convoca: A tots els ~gants i usuaris de la Comunitat a
l'assemblea general extraordinaria que tindra Iloc el proper día
29 de juny, dhunenge, al local de la Caixa de la pl~ 11 de
Setemb~ a les deu i mitja botes en ~era convocatOria i a les
onze en segaBa per tractar del segnent

ORDRE DEL DIA
Punt único Adequació de les ordenances de la comunitat i deis
seus reglaments a la nova Llei d'aigOes.
Es fa públic per al coneixement de tots els partfcips de la
Comunitat
Almenar, 23 de maig de 2003
El preSident, Dativo Martí Noguero

CONSORCI DE PROMOCIÓ ECONÓMICA
ALT URGELL XXI

ANUNCI 4436
Del Consorci Alt Urgen XXI, sobre aprovació definitiva de les
bases per a I'atorgament de subvencioDS.
L 'assemblea general del Consorci Alt Urgen XXI, en la sessió
del dia 20 de m~ de 2003, coro a Grup d' Acció Loca1s gestor
de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, va aprovar les bases per
a I'atorgament de subvencions per actuacions no productives
finan~es per la iniciativa comunitaria esmentada.
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Aquestes bases han estat sotmeses a infoImació pública durant el
ternlini de 20 dies h8bils mitjan~t la publicació de I'anunci
corresponent al BOP, al DOGC i al taulcr d'anuncis comarcal i,
no havent-se presentat aI.Jegacions, es consideren
automtiicament elcvades a dcfinitives.
Als cfectes d'obrir la convocatOria COn-espoDCllt i fcr públic el
contingut concrct de les bases es proccdeix a la seva publicació
integra al BOP i en cxtracte al DOGC, iniciant-sc el termini pcr
a la prcsentació de les sol.Jicituds corresponents a partir
d'aqucstes publicacions.
La Seu d'Urgell, 16 de maig de 2003
El president, Jesús Fierro RugaU

BAS~PER AL' ATORGAMENT D'AJUI'S A AcrIVrrATS
1 INVERSIONS NO PRODUcrIVES

l. Objecte de la convocatOria
L 'objecte d'aquestes bases és la regulació de la cooccssió deis
ajuts de la iniciativa comunit8ria Leader Plus pel perfode 2CXX>-
2006.

Els ajuts convocats teneD com a finalitat ajudar al finan~ent de
projectes. estudis, activitats i/o inversions no productives (en
endavant accions subvencionables) destinades a impulsar accions
no generadores d'ingressos que s'emmarquin en les lfnies fixades
en l' estrategia del Consorci Alt Urgell XXI.

2. Na'mQtiva aplicable
El rCgim jurfdic aplicable per a la conCCS8Íó deis ajuts és
l'establert en la normativa i dispOsicions segQents:
. Reglament (CE) 1260/99 del Consell, de 21 dejuny, pel qual
s'estableixen disposicions generals sobre els Fans EstructuraIs.. Comunicació de la Comissió, de 14 d'abril de 2000, per la qual
es fixen les orientacions sobre la iniciativa comunitaria de
dcscnvolupament rural (Leader Plus) (2000/C 139/05).
. Decisió de la Comissió núm. C (2001)1245, de 18 de maig.
d'aprovació del regim d'ajuts per a I'aplicació de la iniciativa
comunit8ria Leader Plus
. Reial Decret 2/02, d'll de gener, pel qual es regula I'aplicació
de la iniciativa comunit8ria Leader Plus.
. Decisió de la Comissió C(2001) 2128, de 27 d'agost de 2001,
d'aprovació de la participació comunitaria en la iniciativa Leader
Plus a Catalunya.
. Resolució de la Direcció General del Departament
d' AgricultW'B, Ramaderia i Pesca, de 19 de desembre de 2001, de
selecció deis grups Leader Plus a actuar a Catalunya.
. Reial decret 2225/93, de 17 de desembre, sobre el cariJ:;ter

públic deis Fons.

D'altra banda, també seran d'aplicació les possibles
modificacions posteriors a la normativa esmentada i, en tot allo
no previst en aquestes bases, regiran les disposicions legals i
reglamentaries de dret públic i privat aplicables.

3. Ambit territorial
EIs ajuts s'aplicaran a projectes i iniciatives ubicats en I'ambit
territorial de la comarca de l' Alt Urgell delimitada pels municipis
d' AJAs i Cerc, Arseguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de Nargó,
Estamariu, F(gols i Alinya. Josa i Tuixén, Montferrer i CastellbO,
Oliana, Organy8, Peramola, Pont de Bar, Ribera d'Urgellet, la
Seu d'Urgen, les ValIs d' AguiJar, les ValIs de Valira, i la Vansa i
Fórnols.

4. Beneficiaria
Es podran beneficiar d'aquests ajuts les persones flsiques, les
persones jurfdiques privades o púbhques (excloses les
administracions locals) i les associacions que vulguin
desenvolupar actuacions d'interes públic i/o coHectiu que no
siguin activitat economica productiva per elles mateixes i
s'adeq11in a les orientacions estrategiques del Consorcio

5. Activitats i projectes auxiliables
Seran auxiliables tots aquells projectes o activitats que, complint
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amb la legislació vigent i no tenint finalitat lucrativa,
s'emmarquin en una de les següents liDies d'actuació:. Activitats IIigades a la promoció económica o a la millora de la
qualitat de vida de la comarca
. Conservació i millora del pabimoni natural. Valorit7Bció del paúimoni cultur8I i arquitectOnic

. Desenvolupament turlstic

EIs projectes auxiliables hauran de justificar, n~ent,
utilitat pública i accessibilitat.
No seran subvencionables les inversions en actius fungtoles,
consumibles o de curta durada, entenent per curta durada un
periOOc de temps inferior a cinc anys.
6. Nivell i quantia deL\' Djuts
La concessió d'ajuts per part del grup d'acció local als
beneticiaris finals s'aplicaran d'acord amb les despeses i
inversions corresponents aIs projectes i actuacions aprovades pel
propi grupo
Bis ajuts que estableixen aquestes bases, d'acord amb la
resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural, del
Departament d' Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 20 de
desembre de 2001, tindran 1ma assignació m8xima de la sisena
par! de la dotació global assignada al Consorci, ~pectant en tot
moment el regim d'ajuts per a I'~licació de la Iniciativa
ComWlÍt8ria Leader Plus (Decisió núm. C(2001) 1245, de 18 de
maig). El cofinan~ent anira a c8ITec de la UE amb un m8xim
del 500/0 de la inversió subvencionable i un mfnim del 25% de
l' ajut públic total, men1re que la resta es distribuir! amb la
participació de les administracions Cen1ral, Autonómica i Local.. Lfmit de la intensitat deis ajuts.
L 'ajut m8xim que es pot concedir sera d'un 50% del total de la
despesa elegible aprovada. No obstant, si el promotor és una
persona fisica o jurídica amb 8nim de lucre, ellfmit d'aquest ajut
~ del 35%
La suma total deis ajuts póblics rebuts pcr projecte no poti
superar el 1000/0 de la inversió elegible.. Lfmit a l'import de l'ajut público
L'ajut públic m8xim per sol, licitud no sera superior a 100.000
euros per projecte i beneficiario
7. Va/oració i priorilzoció deis projectes
Es consideraran prioritaris aquells projectes que no puguin
obtenir suficient tinan98D1ent per altres linies d'ajut i compleixin
algun deis criteris de valoració:
Criteris:. CaIictcr innovador i demostratiu
. CarActer rural
. Interes social del projecte

. Contn'bució a la consolidació turfstica. Projectc coHectiu

. Interes cultural del projecte

. Utilització de llC

. Creació de Ilocs de treball. CompIcmentarietat entre diferents sectors

Cadascun deis criteris anteriors es valorara amb una puntuació
mAxima de 50 punts, a excepció de la creació de llocs de treball,
que puntuara 20 punts per Iloc de mball en coHectius protegits i
10 punts per la resta de coHectius (en equivalents a temps
complert).
8. Sol.licUuds i documentació
Per tal de rea1itz8r la soHicitud, els beneficiaris deis ajuts hauran
de presentar a les oficines del Grup d' Acció Local, la segaent
documentació, en relació amb el projecte d'inversió o activitat

. SoHicitud en document formalitzat.

. Estudi de la inversió que es vol realitzar, amb lDla descripció
del caracter pilot, demostratiu i de la contribució al
desenvolupament de la zona i de l'impacte ambiental previst.
. Projecte o memOria valorada segoos la tipo logia de la inversió
i normativa aplicable, si escau. realitzat per tecnic competcnt i
visat pel col°legi corresponent. PressUpostos o factures proforma de la inversió a realitzar.
. Declaració deis ajuts obtinguts i/o soHicitats a d'a1tres
organismes i administracioos nacional$, autonomiques o loca1s
per la mateixa finalitat.
. Acreditació del compliment de les obligacions fisca1s i amb la
Seguretat Social i, si escau. declaració-liquidació d'impostos i
butlIetins de cotització.
. Acreditació de la propietat o capacitat legal d'usdefruit deis
~ afectats pel projecte. En cas de lloguer caldri presentar el
contl'acte, d'w¡a durada mfnima de 5 anys a partir de la data de
certificació del projecte, aixf com la propia autorització del
propietario
. Permisos, inscripcions i registres, i/o qualsevol a1tre requisit
que sigui exigible per la Comunitat Autónoma i/o municipi, per
al tipus de millora o activitat de que es tnK:tÍ. El projecte i els
permisos, inscripcions i altres requisits legais seran exigibles en
el moment de la subscripció del contracte d' ajuda, a no ser que la
Comunitat Autónoma autoritzi expressament i de forma
individualitzada la presentació posterior d'aquesta
documentació, que en tot cas baura de presentar-se amb
anterioritat a la data limit d' execució del projecte fixada en el
con1racte d'ajut Qualsevol con1racte que no djsposi d'algun deis
documents exigits, es considerara nu! de pie dret, excepte els
casos autoritzats per la CCAA, en aquest cas el con1racte
explicitari que la seva eficacia es demorara a la presentació deis
referits documents en el termini establert. si transcorregut aquest
no s'ban presentat, el contl'acte serA inefi~.
. Declaració jw-ada de generació o manteniment d'ocupació, si
escau.
. Compromfs de respectar el destf de la inversió durant, al menys
5 anys posteriors a la certificació de finalització de les inversions.
. Compromis de posar a disposició del Grnp d' Acció Local. de
la Comunitat Autónoma, de l'Organisme Intennediari, de la
ComÍssió Europea o deis órgans de control establerts, la
documentació necessaria per a que tinguin informació precisa i
puguin verificar la inversió o despesa, fins als cinc anys segOents
al pagament de l'ajuda.
. Qualsevol aJ1ra documentació i/o compromis que el Grnp
d' Acció Local cregui necessaria per a poder adoptar
motivadament la corresponent resolució.
El termini per a la presentació de soHicituds que estableixen
aquestes bases estari oberta des del moment de la seva publicació
al DOGC o al BOP i fins a 30 de juny de 2006.
9. 1ramiloció i resolució d'ajuls
La gerencia del Grop d' Acció Local analitzara les soHicituds i la
documentació presentada per tal de comprovar si conté la
informació necess8ria i s' adequa als requisits demanats pel Grnp
d' Acció Local per acollir-se a aquestes bases. Comprovats
ambdós extrerns, el Grop aixecarA acta de que no s'ban iniciat les
inversions, demanari informe tecnic de subvencionalitat a la
Comunitat Autónoma i portara el projectes al Comite T~ic, el
qua! avaluara d'acord amb criteris de valoració la proposta
d'ajut La Junta de Govern serA I'encarregada de dictar la
resolució corresponent
Si de l'anAlisi de la documentació es dedueix la falta d'algun
requisit o document acreditatiu. es comunicara al beneficiari,
donant-li un termini de 30 dies per a completar o acrcditar les
exigencies requerides. Un cop completat l'expedient es resoldri
en la primera convocatOria que realitzi la Junta de Govem. la
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qual es reuniri amb caricter ordinari durant la primera quinzcna Incompliment de les condicions imposades a1s perceptors amb
deis mesos d'abril, juliol, octubre i gener; i amb carBcter motiu de la concessió de la subvcnció.
extraordinari quan aixf ho decideixi la Junta. 13. Cooperació amb a/tres territoris rurals
La quantia de la subvenció es definira dins deis lfmits mAxims Les activitats de cooperació auxiliables són les recollides en els
establerts en funció deis criteris de valoració que es reflexaran en apartats corresponents del conveni signat en~ l'organisme
l'infOlme tecnic economic a elaborar pel grup d'acció local. intermediari i el Consorci Alt Urgen XXI, sanpre que es
Resolt l'expedient, en el tcmúni mhim de 15 dies es notific81i desenvolupin ~'acord amb els termes establerts en el Capftol2 de
la resolució al benefician. que l'haud d'acceptar o rebutjar en el la Comunlcacló
tennini mhim de 15 dies posteriors a la recepció de la 14. Contro/s. seguiment i ava/uació
notificació, i es signara el contracte d'ajut corresponent en1re El control i seguiment es portari a terme per mitja del seguiment
ambdues p8l1S. individualitzat de tots eIs projectes que han estat subjectes d'ajut
El termini per a la concessió d'ajuts pel grup d'acció local. dUJ'l!D! la .seva execució, i durant els 5 anys posteriors a la seva
compromfs de despesa i subscripció de contractes acabara el 31 certifiCaclÓ final.
de desanbre de 2006. L 'avaluació es portari. a terme mitjan~t un procés d'analisi de
10. JlUtific«ió i pagament les 1fnies i les acc~ons .El Grop d:Acció Local CAU XXI.posara.
Realimdes les inversions amb les corresponcnts despeses de la en m~ el conJunt. de mecantsm~ de control, .se~ent I
millora o activitat subvencionada, el bcneficiari comunic81i per .av.at.ua.c1ó que ass,egunn el bon co~liment deis ~bJectiu;s de la
escrit I'acabament de les obres a la gerencia del Grup, el qual tnlC1atíva. °c;s d. aq~es.t punt de VIsta, podem diferencIar tres
verifi~ tant material com documentalment, la realització de la grans grups d obJectius.
millora o activitat i l'efectivitat de la despesa, rea1itzant les - Objectius Leader: Són aquens que ~en marcats per les
comprovacions necessanes en funció de les inversions o admi!'istracions europea, estatal i autonOmica. Fan referencia a1s
despeses subvencionades. pressupostos per a cada una de les mesures i a l' origen del
La justificació documental de les inversions o despeses finan9BD1ent (comunitari, estatal, autonomic, local i privat).
subvencionades s.haud d'acreditar mitjan~t factures Pagades - C?bj~us C-:4.U XXI: EIs, que. tenen relac.ió amb eIs grans
o documents comptables de valor probatori equivalent, juntament obJectius definits pel Grop d Accló Local de 1 AJt Urgen.
a tftols o documents bancaris o comptables que assegw-in a) Objectiu basic: Estabilitzar la població i minorar el benestar
l. efcctivitat del pagament economic en eIs nuclis rura1s
Les despeses a tenir en compte comjustificants de les inversions b) Objectius operacionals:
seran les efcctivament Pagades peIs titu1ars de projectes als seus - Potenciar activitats economiques que generin rendes
proveldors abans del 31 de desembre de 2008. complement8ries estables en municipis amb Corta especiaJització
Quan no es justifiqui la totalitat de la inversió o despesa aprovada agraria. per tal de mantenir la població en aquestes zones.
en .1a resolu,?ió de. concessió d.ajut, l'e~ent es certificara - Fomentar la coordinació en~ eIs agents economics de la
apllcant a al .mV~I~ o despesa reatm.ent justificat el percent;atge comarca en temes de producció. promoció i comercialització de
de subvencló Imcla1ment concedlt. Es podri procedir a productes i serveis locals
l'anul-IacÍó de l'expedient si no s'han complert les finalitats o ..' .
objectius aprovats en la concessió. ~ Foment;ar la InnOvacló tecnolOgica 1 les millores organttzatíves
El d 1, . reali ti I de qualitat

pagament e aJut es tzari. en onna de subvenció directa .. . . .i mitj~t transferencia bancaria. sempre en funció de les - ObJectius de les acclOns: EIs re1ac1O~ amb els ~Jectes
disponibilitats ~post8ries i de tresoreria. concrets prescntats pels promotors. tant prlvats coro públlcs.
11. Limitacions i incompatibilitats EIs.objectius ~dividua1s deis projectes acceptats fan referencia a
EIs ajuts a concedir en l'aplicació d.aquest regim d'ajuts per a la vanables como
iniciativa Leader + respectaran de forma sistematica les
exclusions i limitacions contemplades en els marcs i disposicions
comuni*ies i nacionals. sobre el teixit economic de la comarca
En quant a les incompatibilitats. els ajuts a que es refereixen
aque;stes bases só!l incompatibl~s am~ qu~ev~l aItre ajut que. local donara la publicitat adequada de la
destinat a la mateIXa despesa o mvemó, estigul cofinan~ amb Leader Plus a la població de la zona. aixi
fans comunitaris. En cap cas l'import de l'ajut emparat en
aquestes bases i d'altres possibles ajuts amb la mateixa finalitat,
podra superar l'import maxim autoritzat al rcgim d.ajut
corresponent
12. Revocació i reintegrament
Tant els gestors deis ajuts com els perceptors finaIs. queden
subjectes a les disposicions comunit8ries de control estableltes
en eIs articles 38 i 39 del Regiament (CE) 1260/99.
Els perceptors finals deis ajuts estaran sotmesos al que dispoSin
eIs articles 9.4, 10.3 i 21.4 del Real decret RD 2/02 d'onze de
gener (BOE núm. 11, de 12 de gener de 2002).
Es procediri al reintegrament de les quantitats percebudes i a
l.exigencia de I.interes de demora des del moment del pagament de 2006.
de la subvenció en els segaents casos:
- Incompliment de l'obligació de justificació
- Obtenir una subvenció sense reunir les condicions requerides

- Incompliment de la finalitat per la qual la subvenció fou
concedida

. .--. .°...

- Complimmt deIs compromisos adquirits

- Exit de la iniciativa

muJtiplicadors- Efectcs

15. Publicitat
El grup d'acció
IniciativaComunitaria
com de les nonnes per a la concessió deis ajuts previstos en les
presents bases o de qualsevol altra nova normativa interna que en
compliment o desenvolupament deis objectius del grup es pugui
establir.
Qualsevol nonna interna del grup que desenvolupi o
complementi la nonnativa d'ajuts requerira la previa aprovació
de la Comuni1at AutOnoma.
16. Vigencia
El Consorci podra atorgar les subvencions que són objecte de les
presents bases fms a l'esgotament de les dotacions
pressupostaries corresponents, amb inici des de I'endema de la
seva publicació al BOP i flDS a la data lfmit de 31 de desembre
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Heu de comparCixer en aquest Jutjat Penal núm. l de Lleida, dins
del tennini de lO dies, a fi que sigueu citar/da per a la celebració
del judici oral. Us adverteixo que si no ho feu sereu declarar/da
rebel i us afectara el perjudici legal establert.
Lleida, 29 d'agost de 2003
El Magistrat Jutge (il-legible)
La Secretaria (il-legible)

JUT JA T PENAL NÚM. 1 DE LLEmA

REQUISITORIA 7640
Causa: procedimiento abreviado 441/02
Coom: José Antonio Gómez Gómiz.
El acusado que se indica, y cuyo actual paradero se desconoce,
encartado en la causa aniba expresada, comparecerá dentro del
plazo de diez días ante este Juzgado, apercibiéndole que de no
comparecer será declarado en rebeldía y le parará el perjuicio a
que hubiere lugar con aJTeglo a la Ley.
Acusado: José Antonio Górnez Gómiz.
Filiación: José Antonio Gómez Gómiz, nacionalizado en
Alemania, con DNI núm. 46.610.792, nacido en Essen
(Oldemburg), el día 8-8-65, hijo de Indalecio y de Dolores, con
domicilio en T81Tagona, calle Rambla Bova, 64, 3.
Causa: procedimiento abreviado 441/02.
Delito: robo con fuerza en otros establec.
Lleida, a 16 de septiembre de 2003
La Magistrada Jueza (ilegible)
La Secretaria Judicial (ilegible)

JUTJA T PENAL NÚM. 2 DE LLEmA
CANCELAaÓN DE REQmsrroRIAS ~I
Causa: procedimiento abreviado 699/01.
Contra: Susana Mendiburu Seba.
Delito: robo con fuerza en las cosas.
En virtud de lo acordado en causa arriba referenciada, este
Juzgado de lo Penal núm. 2 de Lleida, cancela y deja sin efecto
las requisitorias interesando la busca y captura del acusado que
se indica, por haber sido hallado.

Acusado/Penado: Susana Mendiburu Seba.
Filiación: Susana Mendiburu Seba, nacionalizada en España. con
DNI núm. 43.712.040, nacida en Lleida, el dia 29-3-69, hija de
Conrado y de María, con domicilio en Lleida, calle Ferran el
Católic, edifici A, 3, 5°, l..
Causa: procedimiento abreviado 699/0 l.
Delito: robo con fuerza en las cosas.
Dado en Lleida, a 18 de septiembre de 2003
La Magistrada Juez (ilegible)
La Secretaria Judicial (ilegible)

-+-

JUTJAT PENAL NÚM. 2 DE LLEIDA
REQUISffORlA 7641
Causa: procedimiento abreviado 714/01
Contra: Josep Maria Solsona Puigo
El acusado que se indica. y cuyo actual paradero se desconoce,
encartado en la causa aniba expresada, comparecerá dentro del
plazo de diez días ante este Juzgado, apercibiéndole que de no
comparecer será declarado en rebeldía y le parará el perjuicio a
que hubiere lugar con arreglo a la Ley.
Acusado: Josep Maria Solsona Puig.
Filiación: Josep Maria Solsona Puig, nacionalizado en España,
con DNI núm. 43.705.573 nacido en LIeida. el día 16-7-67, hijo

de José y de Remedios, con domicilio en Li7aITa (Navarra), calle
Rua, 18, 3, &tella Lizarra.
Causa: procedimiento abreviado 7]4/0].
De]ito: robo con fuerza en las cosas.
Lleida, a ] 8 de septiemb~ de 2003
La Magistrada Jueza (ilegible)
La Sec~taria Judicial (ilegible)

-t-

ANUNCIOS V ARIOS
ANUNCIS DIVERSOS

COMUNIT A T DE REGANTS DE LES HORTES
DE SER~ 1 CARRA TALA

7689
El Sr. Pcre Pena Ibars, coro a president de la Comunitat de
Regants de les Hartes de Seros i Carratala, i d'acord amb les
ordenances, convoca tots els regants a l'assemblea general
ordinAria el:
Dia: 24 d'octubre de 2003.
Hora: 21.30 h en primera convocatOria i 22 h en segODa.
LIoc: Sala d'actes del Casal de Serós.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l' acta de la sessió anterior.
2. Exposició de la presidencia.
3. Informe sobre el conveni de les obres per entubament de la
Boquera al Ranxo.
4. Precs i preguntes.
Seros, 19 de setembre de 2003
El president, Pere Pena i Ibars

CONSORCI DE PROMOCIÓ ECONÓMICA
AL T URGELL XXI

ANUNQ 7638

Aprovació del text refós deis estatuts del Consorci Alt Urge// XXI.
Un cop aprovades definitivament les modificacions deis estatuts
pels quals es regeix el Consorci Alt Urgell XXI, i essent
convenient disposar d'un text refós als efectes d'una millor
comprensió, es publica integrament el text refós d'aquests
estatuts.
La Seu d'Urgell, 22 de sctembre de 2003
El president, Ventura Roca i Martí

Estlltuts del Consorci u Alt Urgell XXI"

CAPfTOL I
Disposicions genera/s

Article J. Constitució i membres
l. A !'empara de I'article 252 de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
municipal i de regim local de Catalunya i previes les fonnalitats
procedimentals especifiques que s'estableixen a I'article 313 del
Reglament d'obres, activitats i serveis deIs ens locals aprovat pel
decret 179/95, de 13 dejuny, les entitats que s'enumeren en el
punt segiient es constitueixen voluntariament en consorci de
carActer local per tal d'assolir les finalitats i objectius que
detennina I'article 4 deIs presents estatuts.
2. Integren el Consorci les entitats segiients:

A) Administracions públiques:. El Consell Comarcal de l' Alt Urgell
. EIs dinou ajuntaments de la comarca de l'Alt Urgen
. La Diputació Provincial de Lleida
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B) Entitats sense finalitat lucrativa:

B,a) Gmp indústria, com~ i turisme
. La Cambra de ~ de Lleida
. La Federació d'Hostaleria de Lleida
. L' Associació pel desenvoluparnent d'OIiana, Peramola i
Bassella (ADOPB). Associació d'Hostaleria de l' Alt Urgell
. L' Associació "Turisme RumI de l' Alt Urgell" (TRAU)
. Unió de botiguers de la Seu d'Urgell
. Unió de botiguers d'Oliana

B.b) Grop producció i transfonnació agricola-ramadera
. Unió de Pagesos
.JARC-CFC
. ~ Bruna deIs Pirineus
. Associació Frisona de l' Alt Urgell i la Cerdanya
. Artesans Alimentaris del Pirineu
. Federació de Cooperatives Agraries de Catalunya

B.c) Grup cultura, esports i altres. Associació de Ca~a i Pesca de l' Alt Urgell
. Societat de Pescadors Esportius. Bisbat d'Urgell
. Amics de la Sardana de la Seu d'Urgell
. Raiers de la Ribera del Segre. Universitat Politecnica de Catalunya
. Universitat de Lleida
. Grop Excursionista d'Oliana

3. Amb posterioritat a la constitució, previes les formalitats
necessaries i I'acord de I'órgan superior de govem del
Consorci, podran incorporar-s 'hi altres entitats públiques i
privades sense finalitat lucrativa i legalment constituides que
tinguin en l'Ambit territorial del Consoroi objectius d'interes
públic concorrents.
4. Qualsevol ens consoroiat pot separar-se del Consoroi en les
següents condicions:
a) Haura de formular el preavís corresponent amb una antelació
mínima de tres mesas
b) Haura d'estar al corrent en el compliment de les obligacions i
compromisos anteriors i garantir el compliment deIs que hi hagi
pendents
Article 2. Denominació i domici/i
El Consorci s' anomena .. Alt Urgell XXI", i té el seu domicili a la

seu del Consell Comarcal de l' Alt Urgell, passeig de Joan
Brudieu, número 15, de la Seu d'Urgell. Les sessions i reunions
deIs órgans coHegiats podran celebrar-se també en les cases
consistorials de qualsevol deis municipis membres.
Artic/e 3. Abast territorial i duració
El Consoroi desenvolupara la seva activitat en l'Ambit territorial
delimitat per la coman:a de l' Alt Urgell. La seva duració sera la
necess8ria per a permetre l'assoliment satisfactori deis objectius
estatutaris.

Article 4. Objectius
l. El Consorci tendira a fomentar el desenvolupament
socioeconÓlnic integral i equilibrat del territori definit a I'article
anterior.
2. Per a I'assoliment d'aquesta finalitat generica, el Consoroi
desenvolupara la seva activitat i es fixara els objectius especifics
que les circumstincies aconsellin en cada momento
3. Inicialment i per vía estatutana, el Consoroi es fixa com a
objectiu especific gestionar i optimitzar els recursos económics
que siguin assignats al seu Ambit territorial per la iniciativa
Leader + o Proder de la Unió Europea, assumint a aquest efecte
les funcions de "Grup d'acció local" d'acord amb les directives
comunitanes.
4. La detenninació de nous objectius en el marc del punt 2
d'aquest article no tindra la consideració de modificació
estatutana, peró haura d'ésser aprovada per I'órgan superior de

govem del Conson:i amb el vol favomble de la majoria absoluta
deIs seus membres.
Article 5. Modificacions estatutaries, dissolució i liquidació
1. Els ~sents Estatuts poden ser objecte de modificació seguint
el procedirnent assenyalat a I'article 322 del Reglament d'obres,
activitats i serveis deIs ens locals de Catalunya.
2. El Conson:i es pot dissoldre per alguna de les causes i d'acord
amb el procediment detenninat a I'article 324 de I'esmentat
Reglament.
3. L 'acord de dissolució, que detenninara la fonna de procedir a
la corresponent liquidació, correspon a I'assemblea geneml i
requereix el VOl favorable de la majoria absoluta deIs seus
rnembres.
Article 6. Dret complementari i supletori
En tat alIó no especificament previst en aquests estatuts, el
Consorci es regid per la nonnativa aplicable als ens locals de
CatalW1ya.

CAPITaL"
Organüzació bOsica

Article 7. Órgans de gO1if!rn i administració
l. Són órgans basics del Conson:i:
a) L' Assemblea general
b) La JW1ta de govem

c) El president
d) La Comissió especial de comptes

2. Fonna part també de I'organització del Consorci el gerent,
amb les funcions executives que detenninen aquests estatuts.
Article 8. Assemblea general
l. L'assemblea general és l'órgan superior de govern del
Conson:i i és integrada per representants de lOtes les entitats
conson:iades, a designar per aquestes excepte en el cas previst en
el pW1t 2 d'aquest article, amb la següent composició:

a) Un representant de cadascuna de les administracions públiques
b) Un representant de cadascuna de les entitats sense finalitat
lucrativa
c) Men~ no s'incorporin al Conson:i al~s entitats sense Mim
de lucre, la resta de representants, fins a 21, correspondran a la
Cambra de Comery, lndústria de Lleida
2. El president del ConseII comarcal de l' Alt UrgelI, o el
conselIer en qui delegui, és el representant d'aquesta entitat
3. Sernpre que sigui possible, els representants de les diferents
entitats haumn de ser persones residents a la comarca.
4. A lotes les sessions de l'assemblea general poden ser també
convocats i participar, amb veu i sense vol, W1 representant del
Departarnent d' Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Genemlitat
de Catalunya aixi coro representants d'altres institucions,
públiques i privades, que puguin estar implicades o interessades
directament en el desenvolupament socioeconómic de l' Alt
Urgell.
5. Són atribucions de I'assemblea general:
a) Aprovar els instruments reglamentaris, el programa-marc de
gestió i desenvolupament de la iniciativa comunitaria Leader +,
definir les estrategies i els criteris generals per a l'atorgarnent
d'ajuts, aixi coro aprovar-ne les bases i les convocatóries
b) Controlar fiscalitzar la resta d'órgans de govem
c) Les altres que són expressament previstes en els presents
estatuts
Article 9. Junta de govern
l. La Junta de govern, sota el control i fiscalització de
I'assemblea general i d'acord amb els criteris generals que
aquesta estableixi, assumeix l'administració ordinaria del
Consorci i és integrada per divuit membres, que ho han de ser
també de l' Assemblea General, amb la següent composició:
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a) El representant del Conse" Comarcal de l' Alt Urge"
b) Els representants deis ajuntaments de la Seu d'Urge"
d'Oliana
c) gis membres en representació de la resta d'ajuntaments
consorciats, a designar pel Consell d' Alcaldes, órgan consultiu
del Cansell Co~al de l' Alt Urgell
d) Un repl'esentant de la Cambra de Comeiy de Lleida
e) Tres representants de la resta d'entitats sense finalitat lucrativa
incloses en el grup d'indústria, com~ i turisme a designar entre
elles mateixes en assemblea específica
t) Tres representants de les entitats sense finalitat lucrativa
incloses en el grup producció transfonnació agrícola-ramadera, a
designar entre elles mateixes en assemblea específica
g) Dos representants de les entitats sense finalitat lucrativa
incloses en el grup cultura, esports i altres a designar entre elles
mateixes en assemblea específica
2. Són atribucions de la Junta de govern:
a) Impulsar, gestionar i executar el programa Leader + o Proder,
anaIit7ar les soHicituds de subvenció i els projectes d'inversió
que es presentiD i decidir en cada cas sobre el seu atorgament, a
proposta del ComitC tecnic i aplicant estrictament els criteris
fixats per I'assemblea general
b) Les altres previstes en els presents estatuts i les no assignades
estatutiriament a altres Organs del Consorci
Article lO. President
l. La presidencia del Consorci i deIs seus órgan coHegiats de
govern recau de forma permanent en la persona que ostenti
aquest carrec en el Cansell Comarcal de l' Alt Urge", o en el
conseller comarcal en qui delegui.
2. El president pot designar i revocar lIiurement, d'entre els
membres de la Junta de goVem, fins a dos vicepresidents.
Aquests substitueixen el president, per ordre de nomenament, en
els casos d'absencia o impedimento
3. Són atribucions del president:

a) Representar el Consorci

b) Convocar i presidir les sessions de l'assemblea general i de la
junta de govern
c) Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgencia
d) Les altres explícitarnent previstes en els presents estatuts i les
que expressament li delegui la junta de govern
Article 11. Comissió especial de comptes
La Junta de govern assumeix les funcions de Comissió especial
de compres amb les atribucions assenyalades a l' article 56.1 de la
Llei municipal i de regim local de Catalunya.

Article 12. Gerent
l. El gerent és nomenat i cessat lliurement per l'assemblea
general, actua d'acord amb les directrius d'aquesta i les
instruccions de la junta de govern i del president i assisteix a les
reunions deIs organs coHegiats del Consorci amb veu i sense vol
2. El c8.rrec de gerent és incompatIole amb el de membre de
l'assemblea general del Consorci i té la condició de funcionari
eventual. Les seves funcions poden ser assignades al gerent del
Cansen Comarcal de l' Alt Urgen.
3. COITeSpon al ~t:
a) Dirigir l'administració del Consorci i executar els seus acords

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis
c) Autoritzar i disposar despeses, i reconeixer obligacions, en els
límits de la delegació que Ii atorgui la Junta de Govern; ordenar
pagament i retre comptes
d) Contractar i dirigir el personal del Consorci
e) Contractar obres i serveis, sempre que la quantia no excedeixi
del 5% deIs recursos ordinaris del pressupost del Consorci,
d'acord amb el procediment establert legalment

t) Exercir altres funcions que expressament li delegui la junta de
govern

CAPiTaL m
Regim funcional i organització complementaria

Article 13. Regim de sessions
Per a l'exercici de les funcions respectives, els órgans coHegiats
regulats en el capítol anterior es reuniran amb la periodicitat
mínima següent:
a) Amb car3cter ordinari, l'assemblea general cada sis mesos i la
junta de govern, cada tres
b) Amb car3cter extraordinari, quan la convoqui el president per
propia iniciativa o bé a petició d'un ter\) com a minim de les
entitats consorciades en el cas de l'assemblea general i d'un t~
deis seus membres en el cas de la junta de govem

Article 14. Comissions especia/s
l. Tant l'assemblea general com la junta de govem podran crear
comissions especials de treball, estudi, proposta i seguirnent
d'assumptes específics, amb car8Cter permanent o tempoml.
Aquests organs complementaris tindran la composició i regim
que en cada cas s'estableixin i podran incorporar-s'hi tecnics,
assessors i representants d'entitats o de coHectius de la comarca.
2. Per via estatut8.ria i amb caracter pennanent, es creen les
següents comissions sectorials:
a) FÓnJnl comarcal del turisme

b) FÓnJnl comarcal de productes agroaiimentaris
c) Forom comarcal de cultura
3. La Junta de govem establira la composició i el regim de les
comissions relacionades en els punts anteriors.
Article 15. Directors de programa
l. Els directors de programa assumeixen la responsabilitat
immediata d'irnpulsar i gestionar els assumptes de les seves
respectives arces d'actuació, les qualS, inicialment, coincidiran
amb les que s'atribueixin a les comissions sectorials enumerades
a l'apartat 2 de l'article anterior, a més de la que s'especifica en
el punt següent.
2. Les responsabilitats de coordinació i gestió immediata de la
iniciativa Leader + o Proder són assumides per un director de
programa.
3. COITespon a la junta de Govem el nomenament i el cessament
deis directors de programa.
Article 16. Comire recnic
l. Exclusivament per a la gestió de la iniciativa Leader + o
Proder, funciona de forma permanent en el si del Consorci un
Comite tecnic de composició pluridisciplinar integmt per:
a) El director del programa, que assumeix funcions de
coordinador del Comite
b) El personal tecnic especialitzat del propi Consorci

c) Personal tecnic o agents de desenvolupament adscrits a les
administracions locals de la comarca
d) Personal adscrit a altres administracions públiques o
institucions docents
e) Altres professionals que es consideri oportú
2. La junta de govem, a proposta del director del programa,
designara el personal relacionat ens els apartats c), d) i e) del punt
anterior.
3. Comspon al Comite tecnic, en relació al programa Leader + o
Proder I'assessorament als órgans decisoris, la funció de
sensibilització, dinamització i recolzament als emprenedors i la
gestió professionaI d'estudi, preparació i elaboració d'informes i
propostes d'acord en trAmits deis expedients d'atorgament
d'ajuts.
Artic/e 17. Funcions públiques necessaries
l. Les responsabilitats administratives de fe pública f
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assessorament legal preceptiu, així coro les de control i
fiscalització interna de la gestió económicofinancera i
pressupost8ria, han d'ésser assignades a funcionaris d'habilitació
estatal que exerceixin aquestes funcions en algun deIs ens locals
consorciats. El regim d'adscripció sera, per analogia, assimilat al
d'acumulació de funcions.
2. La responsabilitat administrativa de les funcions de
comptabilitat i tresoreria pot ser atribuida a un funcionari que les
exerceixi en algun deis ens locals consorciats.
3. El nomenament i el cessament d'aquests funcionaris correspon
a l'assemblea general.
Article 18. rasques de suport
l. Per a la rea1ització de les tasques administratives, el Consorci
podr8 contractar el personal necessari d'acord amb la normativa
vigent o bé convenir amb una o més de les entitats consorciades
l'adscripció a temps parcial del seu personal i la utilització deIs
seus mitjans materials.
2. El Consorci podr8 també contractar personal tecnic específic
aixi coro serveis externs d'assessorament i gestió.

CAPtTOL IV
Regim economic

Article 19. Recursos
l. Per a la realització de les seves activitats, el Consorci pot
disposar deis recursos següents:

a) Quotes i aportacions ordinAries i extraordinAries de les entitats
consorciades

b) Aportacions de la Unió Europea i altres administracions
públiques destinades als diferents programes d'ajut de la
iniciativa Leader + o Proder a la comarca de l' Alt Urgell
c) Subvencions i altres transferencies corrents o de capital que
accepti el Consorci, aixi coro altres ingressos de dret públic
d) EIs procedents d'operacions de credit
e) Ingressos de dret privat, tenint aquesta consideració:
- Els fruits, les rendes i els interessos deIs béns i els drets de
quaJsevol mena deIs que sigui titular el Consorcio
- Les donacions, les herencies, els llegats i els auxilis de tata
mena procedents de persones fisiques i juridiques privades,
acceptats pel Consorci, i el gravamen de dits béns i drets.
f) Altres ingressos o aportacions obtinguts segons dret
2. L 'establiment, si escau, deIs recursos assenyalats en el paragraf
a) del punt anterior del present article és competencia de
l'assemblea general i la seva quantificació haura de fixar-se
atenent a criteris objectius derivats de la capacitat económica de
cadascun deIs ens consorciats. L 'acord corresponent regulara el
procediment i els terminis per a fer efectius aquests ingressos.
Article 20. Pressupost i compres
l. El gerent és l' ordenador de pagaments; presenta el projecte de
pressupost al Consorci abans d'iniciar-se cada exercici
económic; finalitzat l'exercici, el liquida i ret els compres
generals.
2. Correspon a l'assemblea general l'aprovació deIs pressupostos
i deis comptes generals, aixi coro la de les modificacions
pressuposÜries que determinin en tot moment les bases
d'execució del pressupost.
3. Sense perjudici de la unitat pressupostBria i comptable, els
ingressos i les despeses corresponents als diferents programes de
la Iniciativa Leader + o Proder han de ser objecte també d'una
comptabilització auxiliar especifica i independent.
Diligencia d' aprovació
Per fer constar:
l. Que els precedents estatuts han estat aprovats pels órgans
competents de les entitats que a continuació s'esmenten, amb
indicació de les dates de la seva aprovació:
Ajuntament d' Alas i Cerc: 9 d'abril de 2001
Ajuntament d' Arseguel: 25 d'abril de 2001

. .--
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Ajuntament de Bassella: 11 d'abril de 2001
Ajuntament de Cabó: 11 d'abril de 2001
Ajuntament de Cava: 24 d'abril de 2001
Ajuntament de Coll de Nargó: 22 de m~ de 2001
Ajuntament d'Estamariu: 23 de m~ de 2001
Ajuntament de Figols i Alinya: 18 d'abril de 2001
Ajuntament de losa i Tuixén: 14 de ~ del 2001
Ajuntament de Montferrer i Castellbó: 26 de 1naJY de 2001
Ajuntament d'Oliana: 4 d'abril de 2001
Ajuntament d'Organya: 3 d'abril de 2001
Ajuntament de Perarnola: 24 d'abril de 2001
Ajuntament de Pont de Bar: 10 d'abril de 2001
Ajuntament de Ribera d'Urgellet: 25 d'abril de 2001
Ajuntament de la Seu d'Urgell: 2 d'abril de 2001
Ajuntament de Valls d' Aguilar: 23 d'abril de 2001
Ajuntament de Valls de Valira: 29 de ln8IY de 2001
Ajuntament de la Vansa i Fómols: 9 d'abril de 2001
Consell Comarcal de l' Alt Urgell: I d'agost de 2001
Diputació de Lleida: 20 d'abril de 2001
Amics de la Sardana de la Seu d'Urgell: 20 d'abril de 2001
Artesans Alimentaris del Pirineu: 6 d'abril de 2001
Associació pel Desenvoluparnent d'Oliana, Perarnola i BasseIla:
19 de m~ de 2001
Associació Frisona de l' Alt Urgell i Cerdanya: 23 d'abril de 2001
Associació d'Hostaleria de l' Alt Urge": 8 de ln8IY de 2001
Associació de Turisme Rural de l' Alt Urge": 5 de ~ de 2001
Bisbat d'Urge": 23 d'abril de 2001
Cambra de Come~ de Lleida: 2 d'abril de 2001
Club de Ca~a i Pesca de l' Alt Urgell: 24 d'abril de 2001
Federació de Cooperatives Agraries de Catalunya: 12 de juliol de
2001
Federació d'Hostaleria de Lleida: 21 de man; de 2001
Grup Excursionista d'Oliana: 4 de gener de 2002
Joves Agricultors i Ramaders de CataIunya i Consorci Forestal
de Catalunya: 15 de man; de 200 1
Ra~a Bnma deIs Pirineus: 27 de juliol de 2001
Raiers de la Ribera del Segre: 26 d'abril de 2001
Societat de Pescadors Esportius: 24 d'abril de 2001
Unió de Botiguers d'Oliana: 27 de man; de 2001
Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell: 3 d'abril de 2001
Unió de Pagesos de Catalunya: 3 d'abril de 2001
Universitat de Lleida: S d'octubre de 2001
Universitat Politecnica de Catalunya: 13 de juny de 2001
2. Que I'expedient ha estat sotrnes, sense aHegacions ni
reclarnacions, a la tramitació reglamentaria d'acord amb el
procediment previst a I'article 313 del Reglament d'obres,
activitats i Serveis deis ens locals.

Certifico
La secretaria del Consell Comarcal de l' Alt Urgell, Montserrat
Pages i Llop
La SfU d'Urgell, 16 de setembre de 2003

CIRCUff DE MOTOCROS DE CATALUNYA
EDICfE 7683
Observat error a I'edicte publicat al BOP núm. 58, data 10-5-03,
referent a I'aprovació del pressupost del Consorci del Circuit de
Motocrós de Catalunya per I'any 2003, es fa pública la scgiient
rectificació als efectes pertinents:
On hi dio: Ingressos. Total ingressos: 1.763.671 euros
Hi ha de dir: Ingressos. Total ingressos: 1.563.671 euros i
On hi dio: Despescs. Total despescs: 1.663.671 euros
Hi ha de dir: Despeses. Total despeses: 1.563.671 euros.
Bellpuig, 23 de setembre de 2003
El president, Josep Pont i Sans
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