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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
5

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
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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 haverhi 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
15

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).
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- 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.
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- 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

0 – 20punts
10 punts per cada lloc
de treball
5 punts per cada lloc
de treball

0

Recuperació del patrimoni històric i cultural
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

20
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

0 – 20punts
10 punts per cada lloc
de treball
5 punts per cada lloc
de treball

0

Recuperació del patrimoni històric i cultural
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

10
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

0 – 20punts
10 punts per cada lloc
de treball
5 punts per cada lloc
de treball

0

Recuperació del patrimoni històric i cultural
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

15
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

0 – 20punts
10 punts per cada lloc
de treball
5 punts per cada lloc
de treball

0

Recuperació del patrimoni històric i cultural
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

30
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

0 – 20punts
10 punts per cada lloc
de treball
5 punts per cada lloc
de treball

0

Recuperació del patrimoni històric i cultural
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres
Total punts
% ajut

10
5
50
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

0 – 20punts
10 punts per cada lloc
de treball
5 punts per cada lloc
de treball

5

Recuperació del patrimoni històric i cultural
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres
Total punts
% ajut

10
0
85
15%
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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

0 – 20punts
10 punts per cada lloc
de treball
5 punts per cada lloc
de treball

20

Recuperació del patrimoni històric i cultural
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

10
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

0 – 20punts
10 punts per cada lloc
de treball
5 punts per cada lloc
de treball

0

Recuperació del patrimoni històric i cultural
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

70
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

0 – 20punts
10 punts per cada lloc
de treball
5 punts per cada lloc
de treball

0

Recuperació del patrimoni històric i cultural
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

10
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

0 – 20punts
10 punts per cada lloc
de treball
5 punts per cada lloc
de treball

0

Recuperació del patrimoni històric i cultural
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

10
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
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball – Altres

0 – 20punts
10 punts per cada lloc
de treball
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

0 – 50punts
20 punts per cada lloc
de treball
10 punts per cada lloc
de treball

0

Complementarietat entre diferents sectors
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

0
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

0 – 50punts
20 punts per cada lloc
de treball
10 punts per cada lloc
de treball

50

Complementarietat entre diferents sectors
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

0
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

0 – 50punts
20 punts per cada lloc
de treball
10 punts per cada lloc
de treball

50

Complementarietat entre diferents sectors
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

0
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

0 – 50punts
20 punts per cada lloc
de treball
10 punts per cada lloc
de treball

50

Complementarietat entre diferents sectors
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

0
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

0 – 50punts
20 punts per cada lloc
de treball
10 punts per cada lloc
de treball

50

Complementarietat entre diferents sectors
Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

0
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
20 punts per cada lloc
de treball
10 punts per cada lloc
de treball

Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
Creació de llocs de treball - Altres

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.
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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 el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el Departamentd'Agricultura, Ramaderia i
Pescade la Generalitatde Catalunyai el ConsorciAlt Urgell XXI
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INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS

CONVENI

ENTRE

el
:MINISTERI
ALIMENTACIÓ,

D' AGRICULTtJRA,

PESCA

1

EL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA 1
PESCADE LA GENERALITA T DE CATAL UNYA
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1

.
11

,ó

.c~

el CONSORCI AL T URGELL XXI
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CONVENIENTREL'ORGANISMEINTERMEDIARI, 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 LEADERPLUS.
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dedosmil dos.
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D'1JD8Part, el Ministeri d' Agricultura, Pesca i Alimentaci6, representatper 1'Bx;cm.Sr. Miguel

\

Arias Caftete, ministre d'Agricu hura, Pesca i Alimentaci6, mi virtut del Reia1Decret 561/l000,

de 27 d'abril, pel qua! cs disposael seu.n~~a~~.
i d'acord amb 1cs'atnoucionsque li
confercix l'artic1e 13.3 de la Ud 6/1997, de 14 d'abril, d'organitzaciói funcionamentde
l' Adm1ni~6 Generalde l'&tat, i I'articlc 6, en reIaci61mb la ~ci6
addiciona11retzeoa
de la Ud 30/1992,de 26 de novcmbre,de regim jurldic de I~ ad!!'inLqtraQons
públiquesi del
proccdimcnt~qt[a1iu
comú,d'acord1mb la nova redacci6donadaper la Ud 4/1999,de 13
de gener,

i el Dcpartamcntd' Agricultura, Ramaderiai Pesca,representadaper l'Hble. Sr. JosepGran i
Seris,consenerd' Agricultura, Ramadcriai Pescade la Generalitatde Catalunya,que actua ~
aquestacte en vjrt¡Jt de la competenciaque li atorgal'article 12 do la Uei 13/1989,de 14 de
dcsembre,d'o~itzalo:ió, proccdjmenti regim juridic de l'Atfmm;stracióde la Gen~
de
Catalunya,constitultscoroa OrganísmeIntermcdiariLEADER PLUS mitj~
Convmlide 25
defebrer de 2002,per a l'aplicacl6 de la subvcnci6global cOncedidaper Decisi6de la Comissió
de les COmJmifats
Buropccsnúm. C(2001)2128,de27 d'agostde 2001.
i d'altra part, el Orup d' Acci6 Local "Consorci Alt Urgen :xxr' , amb seua La Seud'Urgc1l
,catrerPg. JoanBrudieo, 15, iamb codi d'ideutificaci6 fiscal númeroP-2500045-F,rqJreseDtat
pe1 seu presidcnt, Sr. JesúsFierro Ruga1l,nomenatper &cord d'aquestacntitat de data 16
d'octubrede 2001 i faa1ltatper a la signaturad'aquestConveniper acordde 30 d'agostde 2002

Lesparts esreconeixenmútuamentcapacitatj
jurídica suficientper a subscriureaquestCmveni i
a 131efccte

"

J;j
4
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EXPOSEN
Primer: Que la finalitat d'aquestConveni és l'aplicació de la iniciativa comunitariaLEADER.
PLUS en la zona d'actuació que m~ endavant S'8Ssenyala,d'acord amb la
ComuDicacióde la Comissióde les COmunitatsEuropees,de 14 d'abril de 2000,per la
quaI ea fixm1 orientacionssobre la iniciativa comunit8ria de desenvolupamentrural
(LEADER. PLUS), 2000/C 139/05.

Segon:Que la D~isió de la Comissióde les ComunitatsEuropeesnúmero2128,de 27 d'agost
de 2001, aprova un ajut com1mitari,en conceptede subvencióglobal a l'empara de
l'article 27 del Reglament(CE) 1260/1999,de 21 dejuny, al programade la iniciativa
comunitariaLEADER PLUS en la ComunitatAutónomade Catalunya.

~

~

Tercer: Que, en aplicaci6d'a11aque disposal'apartat 2 de l'article 27 de l'esmentatReglamenti
a l'empam de l'article 5 del Reia1Decm 2'2002, d'll de gener, pel qua! es regula
l' aplicaci6 de la Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS i els programes de
desenvolupamentendogen de Grups d' Acci6 Local, inclosos en els Programes
~us
Integrats i en els Programesde DesenvolupamentRural (PRODER), el
Ministeri d' Agricultura. Pescai Alimentaci6 i el Departamentd' Agricultura, F_~adtria
i Pesca,constitw1scom a "OrganismeInterlIlediari", van subscriureun Conveniamb la
Comissi6 de les ComunitatsEuropeesel dia 30 de maig de 2002, en que s"~leixen
les noImes generalsque Iegulen la ut1i1tl~6 d'una subvenci6global per a l'aplicaci6
de l' esmentadainiciativa en la COmunitatAutónoinade Catalunya.

Quart: Que,per un procedimentselectiu,convocatmitj ~t
Ordre del consellerd' Agricultura,
Ramaderiai Pescade la Generalitatde Catalunya,publicada en el DOGC de 21 de
sctembrede 2001, el Grop d' Acci6 Local "Consorci Alt Urgen xxr' va presentarun
programade desenvoiupament
comarcalque va ser seleccionatmitj~t
Reso1uci6del
director generalde Desenvoiupament
Rural, de 20 de desembrede 2001.

Cinque:Que, d'acord amb alló quepreveol'article 8 del Reía!Decret2/2002,d' 11 de gener,cal
establir; mitjan~t Conveni, les normes que regulin les ¡elacions entre l'~isme
Inttnnediari i el Gn1pd' Acci6 Local, en ordre a la utilitzaci6, el seguimenti el control
deis ajuts, concedits, tant peZ'la Comissi6 de les Comunitats Europees,com per
l' AdmLnistraci6General de l'Estat, mitjan98nt el Ministeri d' Agricultura, Pesca i
Alimentaci6, per la Comunitat Autónoma, mitjan9ant el Departamentd' Agricultura,
RAmArleriai Pesca, i per les ArlminjstracionsLocaIs,peZ'a l'exeCuci6del programade
desenvolupament
comarcalseleccionat.
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D'acord amb alIó que s'ba cxposati en l'exercici de les sevescompetencies,'lesparts reunides
acordende fonnalitzar aquestConveni,el contingutdel qua! espalesaen les següents

"

,.
.,
. o"

.

CLAUSULES

PRIMERA.-Objecte
AquestConveoité per objecteestablirles normesd'adjudicaci6,utilitzaci6, control, seguimenti
avaluaci6de la subvenci6global que l 'OrganismeIntermediari,en el marc de la Decisi6 de la
Comissi6C(2001)2128, de 27 d'agost,per la qua! concedeixuna subvenci6global 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
mra1integrat del telritori d'actuaci6 definit en la clAusulaTercera,fins al 31
de desembrede 2006, aixf com deIsajuts que, com a contribuciófinanceraal desenvolupament
de l'esmentatprograma, aporten l' Administraci6 General de I'~
mitjan98nt el Ministeri
d' Agricultura, Pesca i Alimentaci6, la Comunitat Autónoma de Catahmya,mitjan98nt el
Departamentd' Agricultura, F~aderia i Pescai la Administraci6Local.

."1:

"l:
,,¡:

SEGONA.- Dotacions financeres
1. L 'import de la subvenció global de fans comunitaria concedidaper a l'execució del

l

programacomarcalpuja a la quantitatde 2.376.101,35~.
2.

Com a contn"buciófinancera de caracter nacional, l' Adminisnció General de 1'&tat,
mitjan~t el Ministeri, Agricultura, Pesca i Alimentació, amb cArrec a la dotació
pressupostarlaque anualmentfixi la Uei de PressupostosGenera1sde l'Estat, aportara
durantel periOOed'aplicació la quantitatde 823.249,07euros.

I
t

,

Amb el mateix caricter, la ComunitatAutónomade Catalunya,mitjan9antel Departament
d' Agricultura, R~aderia i p~
, amb c8n'eca la dotació p~supostaria que anualment
fixi la Uei de Pressupostosde la Comunitat Autónoma, aportara dlD'antaquestperíode
d'aplicacióla quantitatde 823.249,07euros.

4
.
.
.
.

Aixf matei:x,el Orop d' Acci6 Local ha inclós en el seu programacomarcalels quadres
financersi, si s'escau,els acordsde les Entitats Loca1sdel seu territori d'actuació,pels
quals es comprometena contn'buir al finan9aDlentdel programa amb la quantitat de
729.603,21euros.

3.

4

Les quantitatsque com a contn'buciófinancerade les diferentaAdministracioDSNacionals
es concedeixenal Orop d' Acció Local per a l'execució del seu programa comarcalde
desenvolupament
i que s'expliciten anteriorment,escomputarancom a part de l'aportació
económicaque aquestesAdministracionsrealitzenal programade la iniciativa comunitaria
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LEADER PLUS en la Comunitat Autónoma de Catalunyai que es Iecull en el Convmi
subscritamb la Comissió de les ComunitatsEmopeesel dia 30 de maig de 2002,'peI.qua!
es formalitza la subvencióglobal relativa a la iniciativa comunitaria LEADER PLUS en
l' esmentada
ComunitatAutónoma.

1

L'aportació económicaque l' Administraci6 Generalde l'Estat realitza al PrOgramade la
Iniciativa Comunitaria LEADER. PLUS en la Comunitat Autónoma de Catalunya m
lliurada al' esmentadaComunitatAutónomaper a la leva ~i6
als Onlps d' Acci6 ~
amb l'acord previ de la Conferencia S~ria1 d' Agricultura i DesenvolupamentRural,
conformementamb l' article 1S3 del text refós de la Uei GeneralPressupost8ria,
aprovatpel
Reia1Decret Legislatiu 1091/1988,de 23 de setembre,i senseperjudici d~a1lóque, en
relació als projectesde cooperació,disposal'article 26 del Reial Decret 2/2002, d' 11 de
gener.
_00

4. La contribuci6financeradels-fODScomunitarisi de °les Adm;n;str8cioDS
Nacionals,
jUlitament amb l'aportaci6 privada, constituid el cost total del programa de
desenvolupament
comarcal,estimatinicialmenten 15.187.595,11
euros.Aquestcosttotal,
explícitatper eixosprioritaris,mesutes,agents~~rlors
i anualitats,es recull en els
quadresfinancersque com a Annex 1 s'incorporena aquestConveni.La Comunitat
Autónoma,en nom de 1'OrganismeIntermediari,facilitari al Grop el cronogramade
pagaments
efectiusprevistos,d'acordambalIó que disposal'article 31.2 del Regiament
I~\

lV\l\
(CE) 1.,&:/\11
126011999.

t~

5. El pla financerper anualitatsinclós en l'annex 1 correspona la imputació temporalprevista
en l'article 31 del Reglament(CE) 1260/1999,per la qua! cosa ¡'apoltació efectiva de les
dotacionsde les AdministracionsNacionalscofinl.-~dO!eSesrealitzati conformeméntamb
les ~ons
normativesi pressupostaries
que coIresponguina cadascuna.
6. Si. d'acord amb l'article 2 de la Decisió de la Comissió,aprovatóriadel programaregional.
es modifiqués la contribució fuiancera de FEOOA-Orientació.¡'Organisme Intermediari
podri adaptarles quantitats8SSenyalades
en e1sapartatsanteriors, que s'incorporarana
aquestConvenimitjan~t un nou quadrefinancer.
TERCERA.-Ambit geografic i objectiu de la iniciativa

l. La zonad'actuacióon el Gmp d' Acció Local aplicarael programade desenvolupament
seleccionat
serala ques'hi assenyala
i ques'adjuntacoma Annexll.
Qualsevolmodificaciód'aquestimbit geogrific ha de ~ autoritzadaper I'Qrganisme
Intelmediari i objected'una clAusulamodificatóriad'aquestConvenio

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 mesuresassenyaladcs
en el programacomarcali que, de forma esquemBtica,
es
relacionen en els quadres financers que confonnen l' esmentat Annex l.

~

QUARTÁ.-Principis d'actuació
Per al compliment deIs objectius del programacomarcal,i atesel 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,
publicitati lliure
concurrencia,eIs conceptesdeIsqualsvénendetermi~atsper, entred'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 a1smembres de ¡'organ de Decisió han d'abstenir-se de participar en els
debata i les VotaciODSdeIs projectes en que tinguin un interes directe i indirecte, per motius

,

t

,, .,.

"'"

.
~.

de titularitat, econOmics o societarls, de paIentiu fina al tercer grau civil per consanguinitat,
manifesta.
afinitat o adopció, amistat
amistat íntima
íntima oo enemistat
e!1~~
manifesta.
aa la
Eficacia, quant
quant ala
als acords
acordss'ban
s'han d'orientar
d'orientar directament
dh~LanJ.ent
la consecuci6
consecuciódeIs objectiusdel
les
programa comarcal,
comarcal, quantificant
quantificant les
les decisions
decisioDSii AnAHzant-ne
a.nAl;7.9nt-ne
les poSSloles
poSSlolescoDSeqüencies.
Eficiencia, per
per la
la qua1.
qual, amb
amb un
un menor
menor cost,contn'buia
Cost,contn"buiaaa un
un majar
majar benefici
benefici social, en especial
..

:s ii joves,
entre dones
joves, oo una
una majar
majar protecció
protecció del
del medí
medi ambient,
ambient, per
per tal
tal d'
d'assolir la maxima
proporció entre
entre el
el rendiment,
rendiment, la
la utilitat
utilitat de
de les
les inversions
inversiODSii les
les despeses
despese8de
de :funcionament.
ncia, materialitzada
acorda ocults
T1'8Dsparencia,
materia1itzadaen
en absencia
absenciad'
d'acords
ocults ii de
de comptabili~
comptabilitats diferents de la
l;
sistema
comptable
perm~entnlent
actua1itzat;
expedients
preceptiva; sistema comptable pelmanentment actua1itzat; expedients cc
completa; sigoatwa
la delegada
per persona
delegadaen
en representació
representaciódel
del carrec
c8rrec de
de l'l' brgan
Organde
de Decisió.
Decisió, al
que sigui, alliora, el

I ~i
1,
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'.,
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perceptor o l'interessat en l'ajut.
Publicitat, tant del Regim d' Ajuts com deIs procediments de gestió i criteris de valoració

t~;
. ::

deIs projectes, com de forma periódica i no inferior a un semestre, deIs projectes

i.i

seleccionats, inversiODSacceptades 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

'1'
,;.
t~

~
1;'

~..
11

o assistenciatecnica.

Amb aquestafinalitat, tant el Grup d' Acció Local com les Entitats Locals, AssociaciODS
Empresaria1s
o Sindicalsi qualssevolaltresentitatsde caricter representatiuqueen formin part,
facilitaran la coHocacióen els seustaulersd'anuncis i la inserció en les sevespublicacionsde
tots els documenta.les convOcatOrles.
els concursoso els anuncisque garanteixinel compliment
d'aquestsprincipia.

~
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CINQUEN,J..-&ecució del.Jeaosprlorltaris i mesures
Per a l'execuci6 deIs eixos prioritaris i mesures,el Grup d' Acci6 Local ha d'ajustar-se,a més
del programade desenvolupament
comarcalseleccionat,a ano que disposala Comunicaci6de
la Comissi6a1sEstatsmembres2000/C139/0S,de 14 d'abril de 2000 (DOCE de 18 de maig de
2000), al programaregional, a les previsionsfinanceresi a la normativa comunitaria,nacional,
autonómicai local que li sigui aplicable.

SISEN.A.

i.

-Despesesde gestió i fimcionament

Són susceptiblesde subvencióles despeses
següents:

a) Les despesescorresponentsa l'equip de gerencia,tecnic.i admtni~tiu, semprequehi hagi
unarelació contractualregularamb el Gn1pd' Acció Local.
b) Les despesesassociadesa les reuniODS
deis organs de Decisi6 del Grup d' Acci6 Local,
llevat dequalsevoltipus d'indemnitzaci6per assistencia.
c) Les ~ses
corresponentsals pagamentsefectuatspel Grup d' Acció Local a l'Entitat
pública designadacom a responsableAdminiRtl'atiui Financer, sempre que hi hagi el
Conveni especffici, en el cas que la personaencarregadad'exercir aquestesñmcionssigui
ñmcionari públic, ~
ñmcionshagin estatdeclaradescompatiblesper l'Entitat páblica
de la qua! depengui.

~

d) Les despesesd' assessoriajurídica 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
motivadesper l'adhesiódel Grop d' Acció Local a associacionsrepresentatives
d'imbit regionalo nacional,SaIlpreque no siguin finm~
per la Cel.1u1a
de Promociói
Animació del Desenvolupament
Rural.

,
I

t
t
~
.
.
.
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~

En qualsevol cas, per al conjunt despesesde gesti6 i foment del programa, despesesde
funcionament, assistencies tecniques, mobiliari i despeses d'equipament informitic

i

telemAtic necess8riesper 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~adors

!'
í
'!

BIs interessos generats pels fons comunitaris i pa" les dotacions aportades per les
Administracions nacionals,s'hauran de destinara activitats confonnes amb la iniciativa, en
forma d'aportaci6privada del Grop d' Acci6 Local.
Aquests iliteressospodran fin~1!~-!"els int~s
deutorsdeIs préstecssol'licitats pe1Grup a
entitats financeresper a resoldreprobIemesde tresoreriafins a la recepcióefectiva deis fons
flnanQadors,
o quaIssevolaltresdespeses
que siguin confonnesamb els objectiusdel programa
comarcal,

En qualsevolcas, l'aplicació concretad'aquestsinteresaosrequereixl'aprovació
expresaa,en nom de l'OrganismeIntermediaride la ComunitatAutónoma.
t

YUrrENA.- Concessiód'ajuts aLvtitulara deprojectes

l.

al
El Gmp d' Acció Local concediri
conccdira a1s
a1stitulars
tituIars deis projectes
project~ eIs ajuts corresponents
i'atid'
acordamb allo
que disposa
programa comarcal aprovat
i d'acord
allo:que
disposa,el Regim d' Ajuts que figura
com a Annex m a aquest; Conveni,
Conveni, aprovat
aprovat per
p« la
la Comissi6
Comissió de les ComunitatsEuropees
en el maro de la Decisió núm. C(2001) 1245, de 18 de maigo

.

~I

2.

En el procediment de concessiód'ajuts a1stitulars de projectes s'ban d'utilitzar, els
models de sol'licitud, informe tecnicoeconOmic,contracte d'ajut i certificació ,que
s' adjuntena aquestConvenicom a Annex IV.

3.

Les dotacionsdeIs fans finan~rs, tant comunitaris com nacionalB,representenles
obligacions que, com a maxim. pugui reconeixerel G1Upd' Acció Local, per la qua!
cosatenen car8cterlimitatiu i vincu1anta nivell de mesura,senseperjudici d'eventua1s
modificacionsdel pla financer.

4.

La conces8Íód'ajuts a1stitulars de prpjectesrestasubjectaa les datessegüents:

a) Data inicial d'admissióde sol.licituds: la de la Resolucióaprovatóriadel programa
b)
c)
d)
e)

comarcal.
Data final dt~!Íó
de sol.licituds: 1 de novembrede 2006.
Data inicial de subscripcióde contractesd'ajut: la de la ResolucióaprovatOriadel
programacomarcal.
Data final de subscripcióde contractesd'ajut: 31 de desembrede 2006.
Data inicial de pagamentde les inversionso despesessubvencionables
deis titUlars
de projectesa1sseusproveidors:a partir de la Data de la sol.licitud.
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f) Data final de pagamentde l~ inversionso despesessubvencionablesdeistitulars de
projectesals seusproveidors:31 de desembrede 2008.
g) Data final de certificació de projectes:31 de desembrede 2008.
h) Data final de pagamentsdel Grop a1stitulan de projectes,de la totaJitatde l'ajut
certificat: 31 de desembrede 2008.
La Comunit8t Autónoma, en nom de l'Organisme Intermediari, pot anticipar, mi
previsió d 'un ordenat taIlCA-.!!!ent
del programaregional, les dates explicitadesen les
lletres b), f) i g) anterio1'8.

Per a ~ concessiódeIs ajuts, elSserveiscon'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 a1sperceptOlSfinals i es formalitzi el contracteC(;u~-ponent.Uevat
que la Comunitat Autónoma estableixi un altre tennini inferior, transcorregutsdos
mesasdesde la petició de conformitat,'s'entendraatorgada.

~
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NOYEN.A..Procedimenúde gestió

1. El Grupd'Acció Localha d'ajustarla leva activitat al procedimentde gestió inclos en el
seu pro~
de desenvolupamentcomarcal.Qualsevol modificació del procediment~
gestióha deBerautoritzadapreviamentper la ComunitatAutOnoma,en nom de l'~sme
Intennediari.
2. El Grup d' Acció Local ha de dur un sistemade comptabilitat mdependent,en el qua!
constin totes les intervencionsque desenvolupirespectea les despeses,els compromisosi
els pagamentsrelacionats, exclusivament,amb l'aplicació de la iniciativa comunitaria
LEADER. .PLUS i del programa aprovat amb aquesta finalitat. En qualseVolcu, la
comptabilitzaciód'aquestaactuaciós'ha d'ajustaral Reia1Decret 776/98,de 30 d'abril, pel
qua! s'aprovenles normesd'adaptaciódel Pla Generalde Comptabilitat a les entitatssense
fina luératius i les normes d'iníormació pressupost8riad'aq1iestesentitats,tret que, per la
leva forma jurídica, estigui obligat a un altre sistemacomptabledeterminat.

,
t

.

3. El Grup d' Acció Local ha d'exigir deIstitulan de projectesla identificació, mitj8n't8ntuna
codificació adequadaen el sistemacomptable,a la qua!estiguin obligats en virtut de la seva
activitat, de les inversions,les despeses
i els ajutscon'e8ponents
a1sprojectesaprovats.

.
,
4
4
4
4
.
4
4
.

4. En qualsevol cas, tant el Grup d' Acció Local com els titulars de projectes d'inversió
subvencionats,
restensubjectesal Reglament(CE) 1159/2000,sobreactivitats d'informaci6
i publicitat.
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s.

Als efectesd'a11oque disposal'apartat n) de l'article 9 del Reglament(CE) 1260/1999,
l'autoritat pagadorai de gesti6, a nivell nacional,sera el Ministeri d' Agricultura, Pescai
Alimentaci6, mitjan~t la DirecCi6 General de DesenvolupamentRural, i l'autoritat de
gesti6a nivell regionalserael Departamentd' Agricultura, Rámaderiai Pesca,mitjan~antla
Direcci6 Generalde Desenvolupament
Rural.

6.

Amb la sol.~citud previa de la Comunitat Autónoma, l'autoritat pagadora nacional
transferid al Grup d' Acció Local una primerabestretadel 7% de l'import de les dotacions
comunitiries concedidesa aquestper l'OrganismeIntermediari.

7. BIs pagamentsinteImedisposteriorsde fans comunitaris,calcu1atsde forma que la suma
amb eIs anteriorsno superi el 95% de l'ajut concedital seu carrec,s.abonaranen l'import
que el Grop d' Acció Local hagi justificat pagamentsals titulars deIs projectes,i amb
l' acreditació previa deguda que l' execució material del programa de desenvolupament
s'estaduent a terme en eIs termesm que va ser aprovat.Per a la materia1itzaciód'aquests
pagamentsinterDledis,la ComunitatAutónomar=.etri al' autoritat pagadoranacional la
relació d' expedients finalitzats i pagaments efectuats corresponentsa les mesures

""

cofinan~.ade-!
i certificació del complimentdeIstitulars de projectesdeIsrequisitsnecessaris
per a l'obtenció de la subvenció.

8.

t

En qualsevolcas,les normesi els procedimentsd' execuci6financerai pagamentdeIsajuts
comunitarissón els recollits en les disposicionscomunit8riesdecaricter horitzontal.

9. 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:eralde
I'Bstat, la de la Comunitat Autónoma i la de les Entitats Locals.

.

DESENÁ.-Responsable
Adminiftratiu i Financer

l. ~ Gropd' Acció Local nomenara,d' entre els seusmeDÍbres,directeso representats,que
.

.

posseeixinla condició d'Entitat local, un responSable.Admini.qtratiui Financer.
Excepcionalment,la Comunitat Autónoma, en nom de l'Organisme Intelmediari, pot
autoritzar que sigui designadaresponsableArlministratiu i Financer una altra persona
jurídica pública, fins i tot en el casque no sigui mmnbredel Grop d' Acció Local.
El Gnlp d' Acció Local i el responsableArlministratiu i FiDa!1~ subscriuranel Cm'I'eSponent
Convenien el qua! s'explicitenles obligacionsd'ambduesparts.
2. Les flmcions que con'eSponen
al responsableArlmini~u
i Financer,com a tal, han de ser
desenvolupadesper una personafisica amb capacitatde control i fiscalització de fans
pública,que,en quaisevolcas,ha d'actuarsotael principi d'autonomiafuncional.

3. Per tal que el Grup d' Acció Local pugui rebre les dotacionsa que es refereix la

l8.usula
anterior, ha de comunicara l'OrganismeIntermediari,mitjan~ la ComunitatAutónoma,
el Convenii la identitatdel responsable
Admini.qtratiui Financer,aro com
I
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les dadesidentificativesdel Gropi el comptebancari
rebrelesesmentades
dotacions.

davantel TresorPúblicper a

Senseperjudici de les instluccions que, en nom de 1,OrganismeInteImediari, pugui

4.

dictar la Comunitat Autónoma, el responsable Admini~u
i Financer ha de
comprovar,per a cada expedientindividual, el compliment deIs requisitsexigits en el
Regim d' Ajuts i, en especial,les comprovacionssegüents:

a) En la fase de fiscalització de les propostesde despesaper les quals s'acorda la
concessióde la subvenciói per a contreureel corresponentcompronúsde despesa:
-
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Sol'licitud subscritapel titular del projecteen tempsi foIma.
Acta de comprovacióde no-inici de la despesao inversió.
InfOImetecnicoeconOmic
subscritper la Gerenciai la sevaadequacióalacriteris
de valoració contingutsen el procedimentde gestió i a1srequisits especffics
establertsen el Regim d' Ajuts.
Escriptures,titoIs de legitimaci6, projectest~cs, perDlisosi autoritzacionsen
eIstermesprevistosen el Regim d' Ajuts.
Acord de l' organ competentde Decisió del Grup d' Acció Local, en el qua!
s'especifiqui la inversió aprovadai la subvencióconcedida,d'acord amb eIs
tmmesque,en forma mOtivada,constaranen l' Acta de la sessiócorreo-po-uent.
Contractea subscriurepel titular del projecte i el presidentdel 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 compromisosi
la foIma dejustificació del seucompliment.
Existenciade dotaciódispom"ble,que la imputaciódel projecteés l'adequata la
sevanaturalesai quel' import deis-ajuts no supmaeIs Hmitsestablerts.
Existenciad'infOIID.etecDicfavorablede subvencionalitat.
Compliment de les obligacions tn'butariesi 8U1bla Segul'etatSocial,.en eIs
termesassenyaiatsen el Regim d' Ajuts.
Complimcnt deIs pnncipis de publicitat, concurrencia, objectivitat i
imparcialitat.
Quan es concedeixenbesttetesa compte de la subvenció,que no superaranel
400/0,a més de les comprovacionsassenyaladesanteriOIID.ent,
cal verificar
l'existencia de sol'licitud del titular del projecte, d'acord de concessiói de
l' atorgamcntde les garantiesque escaiguin.

,;
':
\, .
,
,

;
!

~

~;
~.
.j

b) F.nla fasede reconeixemmtde l' obligació i pagament:

-

-

-

Acord de concessiói que s'ha fiscalitzat conformement.
Contractesubscritpel titular del projectei el presidentdel Grup d' Acció Local,
o carrccdelegat.
Certificat d'existenciai compromísde despega.
Que s'han complert e1s requisits establerts en el Regim d' Ajuts i en el
procedimeiltde gestiódel Grup d' Acció Local.
Que,en casde concurrenciad'altres ajuts,no s6nincompatl'bles.
Que elsjustificants de la inversió i el seupagamentefectiu,així com els relatius
al complimentde la restadeis compromisosassumitspel titular del projecte,es
COn'esponenamb els establerts en el contracte j en les demés normes
reguJadores
de la subvenció.
Quan el pagaments'efectui en exercicis posteriors al de la concessió,que el
titular del projecte estigui al COITentde les sevesobligacions tn'but8riesi de
Seguretat
Social,
d'acord
amb
l'apartat
anterior.
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Certificacióde l'equip tecnic de la Gerencia,en que s'acreditil'execució
materialdelprojectei la sevainversióreal.
Quan es tIacti de certificacionsparcials,la comprovaciós'ha d'ajustarals
tetme8assenyalats
enaquestapartat

Les esmenesde fiscalització per manca d'algun requisit deis abans assenyaIats
suspendranla tramitació de l'expedient fins ~ les deficiencies siguin subsanades.
Aquestesesmenessuspensivesde B-~~2-!ció poden ser recOITegudes,
en el term~
d'un mes desde la sevaadopció,davantl'Organ de la ComunitatAutónomacompetent
en materia de DesenvolupamentRural, i correspon la seva reso1ucióa la part de
l'Organisme Intermediari que, segons Conveni, tingui atribuida aquestacompetencia.

Un cop verificats els requisitsanteriors,la personaque exerceixi les funcions
en~anadp-~al responsable
Admini~u i FinancerautoritzaIi,conjuntament
ambel
tresorer i el presidentdel Grup d'Acció Local, el lliurament de la subvenció
correspoDent,
i previamentpot comprovarla rea1ització
materialde la despesao
inversióobjectedel'ajut.

,
,
4

En qualsevol cas, la CoIriunitatAutOnoma,en nom de l'Organi.qmeIntelmédiari, pot
supervisari, si s'escau,dictar les instruccionsnecessiriesperque els procedimentsde
gestió, mi general. i les actuacionsdel responsableAdmini~u
i Financer, en
partic;u1ar,
s'adeqilinala objectiusdel programaregional.

t
.
t

ONZENÁ.- Sistema d'elaboració d'informes

1. Durant l'aplicaci6 d'aquestConveni,al final de cada any civil, el Gnlp d' Acci6 Local ha
d'elaborarun infOImedestinata l'OrganismeIntennediari,a la Comissi6de les Comunitats
Europeesi al Comi~ de Seguim~l

~

Aquest informe ha d'incloure una descripci6deIsprojectesduts a terme, eIs ajuts aprovau
i eIs pagamentsrealitzats,per fout de finanyam~t, el grau de desenvOlupam~tde les
actuacions i el seu impacte, i, en general, de tots eIs indicadores,ftsics i financers
necessarispe tal d'avaluar el programa.

.
.

"

~
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"

Tambéhan d'esm~tar les dificultats sorgidesdurantl'aplicaci6 del Convenii deIscanviB
o ajustamentsque espuguin requerir.

.
"
-.
-"

2. L 'infoIme anual a que es refereix l'apartat anterior, ha de ss: en poder de l'Organisme

Intermediari,coma maxim,dosmesesdesprés
definalitzarl' anycivil.

'

3. Dins deIsvint dies següentsa la finalització de cadaquadrimestrenatural,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 subvencionablei l'import deIs ajuts

~
~
~
~
~
~
~
Q.

concedits,certificatsi pagats,per fom de flnaI1t¡-Bment,d'IOOrdamb els modelsque
s'adjunten a aquestConveni com a Annex V, aixf com la documentacióaddicional que
determini la ComunitatAutónoma.

En qualsevolcas,eIs informesanuals i quadrimestra1s
a que es refereixenels apartats
anteriorshan de contenir la informacióCvu~"l'Onental períodede que es tracti i
l' acumulada
desdelcomm.~ent dela iniciativa.

~
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5.

L'incomplimentd'alló que es disposaen eIs a¡jartatBanteriors pot donar lloc a la
suspensiótemporaldeIs pagaments
pendentsfins que els infOImesrequerits siguin
enviats.

DO1ZENA.Controlfinancer

~

1.

Tant el Grup d' Acció Local, com els titulars de projectessubvencionats,restensubjectesa
les disposicionscomunitariesde control establertesen el Regiament(CE) núm. 1260/1999i
en el Regiament(CE) 438/2001.

2.

El Grop d' Acció Loé'al s'ba de responsabilitzarde la realització deis controls sobre els
titulars de projectes,per tal de verificar la correcta execució deis projectes aprovatsen
re1acióamb els ajuts concedits,aixf com, en cas d'iITe~laritats i sensepeljudici de la
responsabilitat
directa
del Grop establertaen la ClausulaTretzena,d'obtenir-ne
la devolució
deIsajutspercebuts
indegudament.
.

3.

Sc.nsepeljudici d'allo que s'indica en l'apartat anterior, el Grup d' Acció Local restasotmes
al control i la verificació, quant a la gestiÓdeIs ajuts, de la Comissió de les Comunitats
Europeesi de l'Organisme In~ediari,
aixf com al control tiDancerde la Intervenció
Generalde l' Anm;nistració de I'Bstat i a la fiscalització del Tribunal de Comptes,i també
a1sOrgansfiscalitZadorsde la ComunitatAutOnoma.Igual submissióa control tindran els
titulars deIs projectes subvencionats,i el Grup ha de comunicar-losaquestasubmissió,
l'ac~ió
de la qua! és condicióperal gaudi de l'ajut.

4. Durant eIs cilic anys següentsal darrerpagament,elGrup

d' Acció Local ha de conservari,
si s'escau,posara disposiciódeis Organismesassényalatsen l'apartat anterior,eIs lh-bresde
comptabilitat i tots eIs documentsjustificatius referits a les despesesrealitzadesi a
l'efectivitat

~

del pagamento

o

5. I~ent,

eIstitularsdeIsprojectessubvencionats
handepresentar
al C1rup d' Acció LOcali
aquest a l'Organisme Intermediari, eIs documentsjustificatius de la rea!ització total de
l' Acció subvencionadai 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
ComunitatsEuropees,de les accionsLEADER PLUS a Espanyai per al requerimenta
aquestadel saldofinal deIsajutsconcedits.

t

TRE1ZE!iA.-Prevencíó, detecció i correcció d'irregularitats
l.

En virtut del Regiament(CE) 1260/1999i el Reglament(CE) 438/2001,les parts signants
d'aquest Conveni s'obliguen a adoptar les mesures necessarlesper a la prevenció, la
detecciói la colTecciód'irregularitatsen l'aplicació de les dotacionsfinanceresassignades.

2. El Grup d' Actió Local ha de coJnunicara l'Organisme Intermediari, mitjanyant la
Comunitat Autónoma,totes les in'egularitatsdetectadesen l'aplicació del programa,en el

3; 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
mesurai la dotaciófinanyadorad' origen.

13
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4.

s.

6.

~

En el cas que l'ajut haguésestatpagat als titulars deIs projectes,la quantitat que, per
motius d'ÍlTegularltat,hagi de ser tornada,serareemborsadade forma immediatapel
Grop d' Acció Local, senseperjudici de l' Acció de repetició que, fins i tot per via
judicial, pugui exercir davant el titular del projecte. E1simports que no siguin tornats
immediatament,s'incrementaranamb interessosde demora.Les dotacionsalh"berades
aixf es podran reassignar, amb la confoimitat previa, en nom de l'Organisme
Intemlediari de la ComunitatAutónoma,a qualssevolmesuresdel programacomarcal,
respectant,sempre, la. seva imputació a la dotació de l' Administració financ;adora
d'ori~
Senseperjudici d'alló que disposa l'apartat 3 de l'article 39 del Reglanient (CE)
1260/1999,l'OrganismeIntermediari i les Admini8tracionsfinanc;adoIes:
del programa
poden reduir, menir o suspendre,de forma cautelar o definitiva, la contn'bució
destinadaal desenvolupamentdel programaper l' existenciad' alguna Ín"egularltat,o
d 'una m~caci6 important,que afecti la naturalesao les condicionsde la intervenci6,
la mesurao el projecte,per al qua! no se n'haguéssol-licitat l'aprovaci6 a l'órgan que
corresponguien cadacasEn cas d'irregularitat greu, l'OrganismeIntem1ediaripot acordarque el Grop d' Acció
Local perdítal condici6,i li és d' aplicaci6,en aquestcas,la ClAusulaSetzena.

CATORZENA.- Altres obligacions i responsabilitats del Grup d'Acció Local

1. El Grup d'Acció Local es comprometa destinarles dotacionsfinanceresassignades,
exclusivament,
al ~pliment delpro$I8IIl8comarcalaprovat.
2. Per a l'aplic~ió del programa,el GruPd' Acció Loéa1ha de disposardeIsmitjans materials
i humans necessarisper a dur a teImC de folma adequada,tant tecnicament com
econ6micament,les tasquescorresponents.

QUINZENA.- Durada
"

.

.

Aquest Conveni de col'laboI8;Ció,senseperjudi"cid'all6 que disposala Cliusula Dinovena,
tindri efectivitat des del día de la sevasignaturai fins a,.com a núnim, cinc anys a partir del
da;rrerpagamentefectuatpel GlUp d' Acció Local, el qual, en cODseqüencia,
no es pot dissoldre
fins que transconi l'esmentatperlode, llevat que, previament,~teixi
davantl'Organisme
InteImediari les responsabilitatscontretes.

SETZENA..Resolució
AquestConvenipot serrescinditde muro acordentreles partso per acordmotivat d'una d' elles,
quehauri de comunicar-seper escrita l'altra part amb, almenys,tresmesosd'ante1ació.
La resolució del Conveni suposaraal Grop d' Acció Local la perouade la seva condició i la
devoluciódeIsajuts~uts
~ l'importquedeterminil'OrganismeIntermediario
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l.

Modificació
delConveni

Aquest Conveni pot ser modificat de muro acord entre les parts en funció del
desenvolupament
efectiu del programacomarcal,mitjan~t la subscripcióper les parts de
l' oportú Acord de Modificació, que ha de ser subscritabansde la finalització del termini de
durada.

2. Quan aquestarevisió, inclosesles que es pugum derivar de l'avaluació intermediaa 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 traslladaraal Comite de Seguimm.tRegionali a la Comissióde l~
ComunitatsEuropeesper a la sevaaprovaciódefinitiva. Les modificacionsque únicament
afectin les mesuresd'un mateix eix prioritari podran serapro~
en nom de l'Organisme
Intermediari, per la Comunitat Autónoma, la qua1 en donari compte Jl Comite de
SeguimentRegionali a la Comissióde les ComunitatsEuropees.

~i

3. Senseperjudici d' alIó que disposal' apartat 1, en el cas d'endarrerimenten l' execuciódel
programacomarcali en el cronogramade pagaments,l'OrganismeInterm~
en ordre a
un millor complimentdel programaregionali a una major eficienciade les sevesdotacions
finan9adores,podra ajustar la contribució financera posada a disposició del Grup a
l' evolució real del programacomarcal,reassignant,en el marc del programaregional, les
dotacionsprocedentsd'aquestsajustaments.Aquestareassi~ó ha de ser comunicadaal
Comit~ de Seguimenti a la Comissióde les ComunitatsEuropees.

,

,

,

,

4. En quaIsevolcas,aqueststrimits o autoritzacionss'han d'adoptaramb caracterprevi a
l' AcorddeModificació.
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DmJITENA. Caracter i jurisdicció
Aquest Conveni té la naturalesad'a1lo que preveu l'article 3.I.d) del ten refós de la Uei de
contractesde les atiministracionspúbliques,aprovatpel Reia1Decret Legislatiu 212000,de 16
de juny, i li s6n d'aplicaci6 les normesespecffiquesprevistes en la normativa comunitaria,
estatal,autonómicai local aplicablesa la iniciativa LEADER PLUS. Si no n 'hi ha, els principis
establertsen l'esmentadaLlei seranaplicablesper a resoldreels dubtesi les llacunesque es

~
Q

Q

puguin presentar.

Q
Q
Q
Q
Q.
Q.
o-

Les qüestions litigioses a que pugui donar 1100la interpretació i el compliment d' aquest
Conveni,.fina1itzada
la vía administrativa,restaransotmesesal coneixemtJ1t
i la resolucióde la
jurisdicci6 contenciosa~CltI'ativa,
d'acord amb la Llei 29/1998,de 13 dejuliol, teguladora
d'aquestajurisdicci6.
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DINOYEN...{.-Disposició transitoria

BIs ajuts que,en virtut de normestransitóriesdictadesen nom de l'OrganismeIntermediariper
la Comunitat Autónoma, hagin estat conceditspel Qrup d' Acció Local entre la data de la
Resolució.aprovatória del programa comarcal i la de la subscripció d'aquest Conveni, es
consideraranconceditsa l'empara d'aquest Conveni, semp~ que no el contravinguin,en el
Conveni subscritentrel'OrganismeInteImediarii la Comissióde les ComunitatsEuropeesi en
la normativacomunitaria,estatalo autonómicaper la qua!esregeixj:aplicació de la iniciativa.

1 en prova de conformitat,es signaaquestdocument,a un sol efectei per exemplarquadriplicat,

enellloc i la dataconsignats
al coIrim~ent.
PeI ~

P.rorganlsme Intermediari,

. d'AQIt;uIJn,R~
El pt8aident c» ConaoICIAIt
de le Genet.-. de lJIpeIXXl

El mInIéo de AQdcu/tur8,Peáy
AImetDcI6n

Per~

d'Aaj6 local,

dea/gnatura

8ignaf1n

(OItiI8 de 6 de aet8mbI8 de 2002)

B tII8Cb' generalde o..-roIo

RtI8
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ANEXO 1
CUADROS FIN
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INICIATIVA COMUNITARIA LE,ADER PLU§
AMBITQ GEOGRAFICO DE ACTUACION,
Comunidad Autónoma de CATAlUNYA
Grupo de AccIón Local
Número

.
a

t\
t '\
. \ .
t
t
t
.
.
.
.
.
t
.
t
,
.
.
I
..

N°
Muniapios

AlisICerc

25.03.005

.
.
.
.

.

7

101

9,82

70,7

341

4,82

3

79,3

127

1,60

3

41,6

61

1,47

8

153,7

606

3,94

f

21,4

135

6,31

102,2

306

2,~

2

68,4

141

7

15,2

10.711

~06
704,87
1,64

9

25.03.061

Cabo

25.03.071

Cava

25.03.077

CoIdeNargó
E8tan;artu

.

FigoIsI AInyi

JosaIT~

Densidad

409

Bassella

25.03.908

Población

10,5

25.05.044

25.03.088

Superficie
(km2)
57,6

~

25.03.910

6

entltades
menores

25.03.032

25.03.203
.

~

Consorci AIt Urgell XXI

09 25 02

codIgo INE

t

RELACION DE MUNICIPIOS

. 5

7,10

25.03.909

LaSeud'UrgeIi
LaVansaI F~

11

106.2

174

25.03.906

Les Vals d'Aguilar

13

123.8

-302

2,~

25.03.239

LesVals deVah

1S

169,4

148

4,42

27

178,9

7a>

4,13

~

31,8

1.844

57,~

1

12.3

1.010

82,11

5

55,7

375

6,73

25.03. 140
25.05.149
25.03.155
25.05.165

MontfetrerlCastenbó
allana
arganyi
P8I'8mo1a

25.03;030

Pootde Bar

8

43,4

142

3,27

25.03.1~

Rlberad'Urgeilet

1.

106,9

743

6,95

TOTALES

19

1.2

1.447,0'

19.006

13,13

23
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INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS
AMBITO GEOGRAFICO DE ACTUACION, RELACION DE MUNICIPIOS
ComunidadAutónomade CATAlUNY A
Grupode Acdón Local ConsorciAIt UrgellXXI
Número

09 25 02

) INE
codigo
INE

N-

Mw\/cIpios

entitades
m~

c..kiad
7,10

57,8

Ars6gJeI
B8I8eIIa

2

10,5

8

70,7

2506100

Cebo

3

79,3

2507100

Cava

3

41,8

a
101
341
127
61

CoIIdeN-96
EstBmaItu

6

153,7

a

1

21,4

~

2507700

"

2518500

Riberad'Urgeliet

14

108,9

135
D
141
10.711
174
:1)2748
~
1.844
1.010
375
142
743

TOTALES

19

142

1.447,0

19.006

2590800

FIgd8 I AIVIy6

5

102,2

2591000

JosaIT~

2

88,4

7

15,2

LaSeu~
La VansaI Fórnds

11

108,2

259(8)0

Les Vals d'~r

13

123,8

2523900

LesV.

2514000

~tfener

deValn

.

I CasteIIb6

15

15,4

27

178,9
31,8

2514800

0Iana

3

2515500

arganyi
p~

1

12,3

5

55,7

PCXIt
de a..

8

43,4

2516500
251~

,
!

PobIadón
Pobladón

7

2503200

,

(km2)
(km2)

A»81C«C

2500500

~

&JP«fiae
SuP8ftde

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

I

.
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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 PESCADE LA GENERALITAT DE CATAL~A, y EL GRUPODE
ACCION LOCAL "CONSORCIALT URGELL XXI", PARA LA APLICACIÓN DE LA
INICIATIVA COMUNrrARIA LEADER PLUS.

Advertido error material en el Anexo 1 del referido Convenio, suscritoen Barcelona
con fecha 18 de noviembrede 2002,por el que, por un desplazamientode celdashacia arriba,
las cifras que figuran en las columnas(1), (2) y (10) de las medidas109 y 110 con'eSponden
en
realidada las medidas201 y 202, respectivamente,
las partesfirmantesacuerdansalvarloen los
siguientesténninos:
Se corrige el cuadro "Plan Financiero por Medidas y Fuentesde Financiación" del
Anexo 1,desplazandolas cantidades,sin modificar, que figuran en las columnas(1), (2)
y (10) de las medidas 109 y 110, a las medidas201 y 202, respectivamente,que se
incorporan,por tanto, a los totalesde las columnas(1) y (10), por agregaciónal eje 2Cooperación,y por descuentoal eje l-Estrategiasde desarrollo,con la correspondiente
correcciónporcentualde las columnas(3) y (5), segúnla versiónque seanexaal reverso
del presentedocumento.
La presenteconoecciónde erroreSse incorpora al C9nvenio de referencia,con efectos
desdela fechade suscripcióndel mismo.

Lo que en pruebade conformidad,a un solo efectoy por cuadruplicadoejemplar,
fumanenBarcelona,
a veintiséisdejunio dedosmil tres.
Por el Grupo de Acción Local

Por el Organismo IntClmediario,
El Mini.ftro de Agricultura, Puco
y Alimentación.
Por delegación deftnna
(Omen de 6 de septiembre de 2002)
El Director General de Desarrollo

El Consejerode Agricu/tllra.
Ganaderla)' Pesca

Por

El Praidente de Co~rci Al'
Urgeil XXI;

defirma
de 9 de octubre

Rural.

<:~:===~~~:¡7¿~?-;---':"::.

Rural
Fdo.:

Fdo.: Jes1Í8
Fierro Rúgail
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Annex 2. Bases per a I'atorgamentde subvencions per actuacions productives

finan~ades per la iniciativa comunitaria leader Plus a l' Alt Urgell
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BUTuErt OFICIAL DE LA PRO~~

Caixa de Catalunyade la Pobla de Segur,Av. Sant Miquel del
Pui, 9, i a la caixade la Corporació(Av. Verdaguer,35) en ho~
d'oficina.
La Poblade Segur,30 de maig de 2002
L 'alcalde,Nan:fsBalaguéi Bosch
-tAJUNT AMENT DE TO RRELAMEU
EDICI'E
4481
El PIe de r Ajuntament,en la sessiódel dia 28 de maig, acordi
l'adjudicació del contractede robra "C1avegueres,
enllumenati
xarxad'aiguapotableal cascurb8deTorrelameu",al conttactista
M. i J. GnJas,SA, per un import total de 90.678,57euros.
La qu.aI cosa es fa pública de confonnitat amb el que disposa

NÚM. 71

mort a Areu, el dia 18 dejuny de 1990.1 atesqueno constaque
hagi atorgattestamento
els seusgennansJuanFrancisco,Emilio,
Concepci6ni MontserratGabam Jubany,soHiciten que siguin
declaratshereusabintestatsdel causant.
Ho faig públic a ti que e1squi es considerinamb igual o millor
dret en l'hmncia puguincompáreixeren l'expedienta reclamarlo en el termini de enta dies.EIs faig l'advertimentque si no ho
fan els afectad el perjudici legal establert.
TIemp, 30 de maig de 2002
El Jutge(iHegible)
El Secretari(iHegible)

l'arbcle 93.2 del RDL 2/00, de 16 de juny (LCAP).

ANUNCIOS vARIOS
ANUNCIS DIVERSOS

Torrelamcu,29 de maig de 2002
L 'alcalde,JoanRufat i Cutlerés
-+AJUNrAMENT DE TORRES DE SEGRE
ANUNCI
4661
Per decret de r Alcaldia, s'ha aprovat la contractacióurgent a
tcmpsparcialdel personalsegüent:

Servei:

- EnCalTegat/daallotjamentde tcmporers:
Montserrat Burgalés Rodriguez.
Jordi Gallifa Maso.
Auxiliar campanya fn1ita 2002:

-

Meritxell Uadós Martin
Es fa públic en complimentdel quedisposal'article 94 del decm
214/90 de 30 de Juliol, pel qua! s'aprova el Reglament del
persOllalal serveideis enslocals.
Torresde Segre,a 10 dejuny de 2002
L' Alcalde (il-leglole)

13DE JUNY 2002

COLoLECfIVIT A T DE REGANI'S NÚM. 1
DE~ CANALS D'URGELL. MONTGAI
EDIcrE
4560
En JosepM. MasaguéGuillaumet,presidentde la CoHectivitat
de Regantrnúm. 1 deis Canalsd'Urgell
Fa saber: Que aquestaCoHectivitat celebrad Junta general
extraordinAriael properdia 28 del mesen curs,a les 20.30hores
en primera convocatOria,mitja hora després,en segona,si no
assisteixenla majoria absolutaper fer-ho en primera, la qual
tindd lIoc a la Salad' Acteade l' Ajuntamentde Montgai (Lleida)
sotael següent:
Orbe del dia
Ratificar la propostade concertarun comprede crCditde 121.000
eurosamb "la Caixa", oficina d' Agramunt i un 2n. pel mateix
import al BBV A, oficina de Balaguerper fer front a les obresde
millora de regs, acceptadcspel DARP de la Gcneralitat de
Catalunya,confonnea I'ordre de 13 de ~
de 2001.
Montgai, 5 dejuny de 2002
El President(il-legible)

AJUNTAMENT DE LES V ALLS D' A GUILAR
Havent-se aprovat pel PIe de l' Ajuntament, en la sessi6
extraordiniria del día 5 dejuny de 2002, la memoriavaloradade
l' obra "Condicionament urbA i pavimentaci6 de la pla~a
d'Espaén",restaexposatal públic durantel tennini de 30 dies,a
I'efectede lespoSSloles
reclamacions~ espuguinpresentar,en
el cas de no haver-se'npresentarcap aurant l'esmentattennini,
es consideraradefinitivamentaprovada.
Novesde Segrc,6 dejuny de 2002
L 'alcaldc,JesúsBer!~~hs i Vives

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓDE JUsTicIA
JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA IINSTRUCClÓ
DE TREMP
EDlcrE
4486
Procediment:declaraciód'hereusab-intestatnÚDl.131/02.
Part actora:Montsemt Gaban'aJubany.
Juan FranciscoGarcíaEgido.secretarid' aquestJuljat.
Faig saber:Qucen aquestJutjatestramitm amb el nÚDl.131/02,
a instBnciade Montsem.t Gabana Jubany, les actuacionsde
declaraciód'hereusabintestatde JoséGabarraJubany,nascuta
Areu el dia 26-3-26,fin de Joséi de Juana;amb domicili a Areu,

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DE LA SEQUIA DE FONTANET
CONVOCATORIA
4633
Per aquestaes convocaa tots els usuarisde la Comunitatde
Regantsde la S~a Fontanet,a la junta generalque tindd lIoc
el vinent dijous 20 dejuny, a les vint hores,en el salód'actesde
la Cooperativa Bordeta Froits, camtera de Castelldans,km.
1.500(Bordeta)
En cas de no assistir majoria d'usuaris en aquestaprimera
convocatoria,la mateixaes rara mig hora més tard en segona,
amb el següentordIe del dia:
l. Lectum i aprovació,si s'escau,de l'acta de la sessióanterior.
2. Memoria generald'activitats.
3. Liquidació del pressupostde 2001.
4. Precsi preguntes.
Ueit:ia,3 dejuny de 2002
El presidentde 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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destinatsa endegarnavesactivitatsproductiveso

minorar les ja existentsen els municipis relacionatsen el punt
tercer d'aquestesbases,d'acord amb la Decisió nÚln. C (2001)
1245,de 18 de maig de 2001,de la ComissióEuropea,relativa a
la Iniciativa Comunitaria Leader Plus i amb les orientacions
estrategiques
man:adespel Consorci.
2. Normativaaplicable
La concessiód'ajuts bauri d'atendre'sd'una bandaa alIó que
disposenaquestesbases i, de I'altra, a la següentnonnativa
aplicable:

.

Reglament (CE) nÚln. 1260/99 del Consell, de 21 de juny pel

qual s'estableixendisposicionsgeneralssobre els Fons
Estructurals.
. Reglament
(CE) nÚlD. 1257/99del Consen,de 17 de maig,

a) Endegarun projecte d'inversió dins la zona d'aplicació del
programa per a una activitat auxiliable, d'acord amb el que
s'assenyalaen la basecinquena
b) Ser petita empresaen els tennes previstos en el Reglament
nÚM.(CE) 70/01, referenta l'aplicaCJódeIs articles 87 i 88 del
Tractat de la ComunitatEuropeaals ajuts estatalsa les petitesi
mitjanesempreses(a excepclOdeIsprojectesque es regeixinper
la clAusuIade 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
ponderaciómensual,el treball a tempsparcial o estacional.
- Tenir un volum de negocianualno superiora 7 milions d'euros

o bé un balan~generalanualque no excedeixide 5 milions
sobrel'ajut al desenvolupament
rorala ~
delFonsEuropeu d'euros.
d'Orientaciói GarantiaAgrícola (FEOGA) i pe1 qual es - Complir amb el criteri d'independencia,d'acord amb el que

modifiqueni deroguendetenninatsReglaments.
. Regtammt nÍlm. 1750/99de 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 c8rrecal FonsEuropeud'Orientació
i GarantiaAgricola Q'"EOGA).
. Directrius comunitariessobre ajuts estatalsal sector agrari
(2000/C28/02).
. Reglament(CE) nÍlm. 69/01de la Comissió,de 12 de gencrde
2001, referenta I'aplicació deIsartic1es87 i 88 del Tractatde la
ComunitatEuropeaals ajuts de minimis.
. Reglament(CE) 70/01 de la Comissió,de 12de gencrde 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.
. Comunicacióde la Comissióals cstatsmembres,de 14 d'abnl
de 2000, pcr la qua} es fixen les orientacionssobrela iniciativa
comunitaria de desenvolupament rural (Leader+) (2000/C
139/05).
. Regim d'ajuts ~ a I'aplicació de la iniciativa comunitaria
LeaderPlus(Decisió núm. C 2001 1245,de 18 de maig).
Reial decret2/02 d'll de gencrper la qual esregulaI'aplicació
de la iniciativa comunit8riaLeaderPlus.
. Dccisió de la Comissióde 27 d'agost de 2001, per la qual es
conccdcixun ajut de la sccció d'Orientació del Fans Europeu
d'Orientaciói GarantiaAgricola Q'"EOGA)a un programade la
iniciativa comunitariaLeadcr+a Catalunya.

.

.

disposael Reglament(CE) 70101,de 12-01-2001,l'article 41 de
la Llei 2/95, de societatsde responsabilitatlimitada i en l'a1ticle
87 del Real Decret Legislatiu 1564/89,pel que s'aprovael text
refós de la L1eide societatsanonimes.
c) Estar al conent de les sevesobligacionstribut8ries i de la
SeguretatSocial, o, en el seu defecte,tenir conceditajomament
o moratOria
d) Mantenir la destinacióde la inversiósubvencionada,
almenys
durant cinc anys, posteriors a la certificació de fina1ització
d' inversions

e) Quan es tracti de cooperatives, societats agriries de
transfonnació,societatslaboralso quaIsevolaltra entitatjurídica
de treball associatqueesdediquia la producció,comercialització
i/o transfonnació de productes agraris eIs lfmits de plantilla,
volum de negocianuali balan~generalserande 250 trebanadors,
20milions d'euros i 10 milions d'eurosrespectivament
5. Activitats i projectes auxi/iab/es. Requisits i criteris
d .e/egibi/itat
S'auxiliaran aquenesactivitats que, complint amb la legislació
vigent i d'acord amb I'estrategia de desenvolupament
socioeconomic,estiguin dirigides a fomentar les potencialitats
endogenesde la comarcade l' Alt Urgen.
Les activitats i projectes auxiliables destinaran les seves
inversionsa partidesinclosesen algun deis següentspunta:
. Construcciói/o minora de bénsimmobles.

..

Maquinaria, instaI.lació, utillatge, mobiliari nou.
Equipament per a processos d'informatització i comunicació.

Resolució de la Dirccció General del Departament . Elementsde transportintem, semprequeesdestininúnicament

d' Agricultura,Ramaderiai Pescade 19 de dcsembrede 2001, de
selecciódeis grupsLeaderPlus a actuara Catalunya.

. Reial dccret 2225/93 de 17 de desembre sobre el cadcter

públic

deisfans.
En tot allo no previst en aquestcsbases i en la nonnativa
relacionada antcriorment regiran les disposicions legals i
reglament8ries
de dret públic i privat aplicables.

3.1mbitterritorial
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"berad'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 aquestesbases
cmpresarisindividuals,socictatsmereantils,societatsagrBriesde
transfonnació, cooperatives, societats anonimes laborals i
qualscvol
jurídica
recollida a la legislacióvigent, que
. . altra
totsfonDa
i cadascun
deIs
requisits:

al fi per al que es propasen, reuneixin les característiques
tCcniquesque impedeixin el seuús per a un altre fi, i el seudestí
es comprometíper a un periode d'almenys vuit anys. Queda
aclas el material móbil que sigui utilitzat amb fmalitat privada
i, en el sector dei transportoeIs media i eIs equipamentsde
transport.
. Despesesgeneradesper la redacciói direcció del projecte,flDS
aun 12%de la inversió total.
No seranauxiliablesles inversionso despesesrealitzadesamb
anterioritat a la presentacióde la sol.licitud, ni les despeses
referents a la compra de terrenys. d'immobles, d'equips de
segonamA ni mA d'obra no justificada. així com eIs noguers,
despesesd'estudisde viabilitat. adquisicióde patents,llicenciesi
permisos.
La tipologia de les activitats auxiliables estari d'acord amb
1'estrategiadesenvolupadapel grup d'acció local, centrada
prioritAriamenten les temitiques segúents:
l. Turlsmerural.
Aquestaacciópot subvencionar,en lfnies generaIs,actuacionsde
nava creació,construcció,rehabilitaciói/o minora de la qualitat
en:
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residencies cases de pages, allotjaments rurals independents,
masies i casesde poble

---hotels
cimpings

cases de colOnies/albergs

-restaurants
- empreses de serveis turistics

Aquestsestablimentspodran~
subvencionsper dur a tenne
refonnesi ampliacionsen els establimentsja existentsnomésen
casoson les inversionssuperinels 10.000eurosi serveixin per
millorar la imatgei la qualitat deis locals.
Pel que fa a la creació de nous bars i restaurants,en lfnies
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UE amb un 500/0,mentre que la resta es distnouiri amb la
participacióde les administracionscentral,autooomicai local.
En el casd'inversionsauxiliables,1'ajutm8ximpcr beneficiariés
de 100.000eurosen un periodede tres anys,ambun pcrcentatge
m8xim del 35% sobrela inversió elegible.
EIs limitants d'ajut, tant en quantia coro en perccntatge,
s'aplicarantant en el cal de les lnversionsque es ~geixin pel
regim generalcom per la nonna de mínimis, d'acordambel que
disposala legislacióvigent al respectei d'acordambles següents
limitacions complementiries:

.

Regimgeneral

23% d'ajut amb el mhim de 100.000euros(pcr projecte)en un
generals aquests queden exclosos. En casos especials, la Junta de
periodede tres anys.
Govem pot aprovar una subvenció per crear nous bars i
35% d'ajut amb el mixim de 100.000euros(pcr projecte)pcr a
restaurantsquanconsideriqueen el nucli on wlguin instal'lar-se inversions de transfonnació i comercialització de productes
el nombred'establimentsés insuficient o bé quan la singularitat agraris, en un periodcde tres anys.
del projectesigui rellevant
. CI8usulade mínimis
En relació a vehiclesd'empresanoméses subvencionaranquan Un titular de projectepot ~b~ una ajuda mhima de 100.000
siguin d'ús intem dios l'empresai deisqualcS
no se'n pugui ferun
eurosen un periodede tres anys.
ús particular.
Les ajudespúbliquesque baurand'ajustar-seallímit m8xim de
2. Productesagroalimentaris
100.000 euros, són les atorgadesper les autoritatsnacionals,
Es poden concedir ajuts per a les inversionsrealitzadesen la
~gionals o locals tant si els ~cursos procedeixeníntegrament
creació o millora d'empreses i establimentsagroalimentaris deis estatsmembres,coro si les ajudessón cofmanl;)ades
per la
sempre que es tracti d'actuacions de conjunt (és a dir, no
comunitatmitjan~t eIs fons estructurals.
s'acceptariacom a despesaelegtole només la compra d'una
El periodetriennal en el qua1s'ba d'aplicar ellímit, comen~ en
m8quina)i senselimit en la inversiómfnimaa realitzar.De totes
maneres cal tenir en compre que no es subvencionaran el moment en que l' empresarep per primera vegadaajudes
concedidesd'acord amb la clAusulade "minimis".
increments innecessaris de la capacitat productiva.
En aquestcasla grandariade 1'empresa,el nomb~ d'empleats,el
En a.QUes.t
i;partat ~ pri°r?tzari. especialment,~ p~~,
volum
de negocii el balan~general,pot ser iHimitat.
valOrrtzaclÓ1 comerclalltzacló de producteS locals 1 la utí1tt7.aCIÓ
El pcrcentatgemhim queespot ~b~ per aquestacliusula ésdel
de materia prima local aixi coro l' obtenció de productes de
35% de la despcsaelegible.
qualitat
L 'aplicació d'aquesta cliusula es ~giti pel que disposa el
3. Artesaniano alimentiria
Reglament(CE) 69/01 de la Comissió,de 12 de gencrde 2001,
Aquesta acció té dos eixos especificade finan~ent: d'una
refemtt a 1'aplicaciódeis articles 87 i 88 del Tractat de la
banda els oficis tradicionals de la comarca i, de l'altra, les
activitatsartistiquesi artesanalsinnovadores.En aquestapartat ComunitatEuropeaals ajuts de mínimis.
es primaran les inversions que revaloritzin recursosnaturals i
Els soHicitantsdeis ajuts podrandecidir si s'estimenmés~girculturals.
se pcr la cliusula generalo si pcr contra,s'estimenmésacollir4. Creacióde lloes de treball
se a la normade mínimis.
Beneficiaris:
7. Valoraciói priorització deisprojectes
Tindran prioritat aquellesactivitatso inversionsque complint la
. Bmp~ comercialsi de serveisinnovadores,les de selVeis legislació vigent, fomentin les potencialitatsendógenesde la
relacionatsambles tecnologiesde la informaciói la comunicació comarcai d'aquestamanera,contribucixin a la diversificació
económicai al desenvoluparnent
de la comarcade l' Alt Urgen,
(rIC) i de serveismediambientals.
d'acord amb els objectiusprioritaria establertsen la diagnoside
Es podran auxiliar les inversionsrealitzadesper empresesque
la comarcai l' estrategiade desenvolupament
crein llocsdetreballa tempscompleto equivalent,entreels quals
s'hi pot comptarels emprenedorssempreque aquestsestiguin 8. SoI.licitudr i documentació
inscrits com a demandantsd'ocupació i es donin d'alta com a Pcr tal de ~litzar la sol,licitud, eIsbeneficiarisdeis ajutsbauran
treballadorsautónoms.La creacióde nousllocs de treball pot ser de presentara les oficines del Grop d' Acció Local, la segúent
documentació,en ~lació amb el projecte d'inversió o activitat
conseqüencia
tant d'una nava instal.lació,com de l'ampliació o
que p~teDenrealitzar:
renovaciód'empresesexistentssempreque no s'hagin produit
reduccionsde personalen els 12 mesasanteriorsa la presentació . SoHicitud en documentfonnalitzat
de Is soHicitud.
. Estudi de viabilitat economicofinancera de la inversió ~e es
vol ~alitzar, amb una descripció de la contribucló al
Caldrarealitzarel mantenimentdeis llocs de treball creatsper un
desenvoluparnent
de la zonai de 1'impacteambientalprevisto
perfodede 5 anys,entenentcom a lloc de treball creat,la pl~
independentment
de qui l' ocupi.
. Projecte o memória valorada segons la tipologia de la inversió
i normativaaplicable,si escau,realitzatpcr un tecnic compctent
6. Nivel! i quontia deis ajuts
La concessió d'ajuts per part del grup d'acció local als
i visat pel coHegi corresponent

. Indústria.

beneficiaris fmals s'aplicaran

d'acord amb les despeses i

inversionsconesponentsals projectesi actuacionsaprovadespel
propi grupo
Els ajuts que estableixen aquestes bases, d'acord amb la
resolucióde la Direcció Generalde Desenvolupament
Rural, del
Departament d' Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 20 de
desembrede 2001,tindran una a§ignació de 4.752.202,70euros
aniri a cArrecde la
pcr al periode2000-2006.El

. Pressupostoso factures proforma

.

de la inversió a realitzar.

DeclaraciódeIs ajuts obtingutsi/o soHicitatsa d'altres

organiSmes
i administracionsnacionals,autonómiqueso locals.

.

Acreditació del compliment de les obligacions fiscals i amb la

SeguretatSocial i, si cscau, declaracióliquidació d'impostos i
butlletins de cotització.
Acreditació de la propietat o capacitatlegal d'usdefroit deIs

.
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bénsafectatspel projecte. En cas de lloguer caldd presentarel
contracte,d'una duradaminima de S anysa partir de la data de
ccrtificació del projecte, així coro la propia autorització del
propietario

.

Pcnnisos, inscripcions i registres, i/o qualsevol altre requisit

quesigui exigible per la comunitatautónomai/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
anterioritata la data lfmit d'execució del projecte fixada en el
contracted'ajut Qualsevolcontractequeno disposid'algun deis
documentsexigits, es considerad nul de pIe drct, excepteels
casosautoritzatsper la comunitat autónoma,en aqucst cas el
contracte explicitad que la seva eficacia es demorad a la
prcsentaciódeis referits documentsen 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
documentacióncccssariaper a que tinguin informació precisai
puguinverificar la inversió o dcspcsa,fins als cinc anyssegnents
al pagamentde l'ajuda.
Qualsevol altra documentaciói/o compromfs que el Grup
d' Acció Local cregui ncccssiria per a poder adoptar
motivadamentla corrcsponentresolució.
El termini pcr a la prcsentacióde sol'licituds que estableixen
aqucstes
basescstari obertadesdel momentde la sevapublicació
al DOGC o al BOP i fins a 30 dejuny de 2006.
9. Ti'amitaciói reso/uciód'ajutf
La gerenciadel Grup d' Acció Local analitzari les sol-licitudsi la
documentaciópresentadapcr tal de comprovar si conté la
informacióneccssariai s'adequaala requisitsdemanatspel Grup
d'Acció Local pcr acollir-se a aquestesbases. Comprovats
ambdósextrema,el Grup aixecari acta que no s'han iniciat les
inversions,demanari informe tecnic de subvencionalitata la
comunitatautónomai portaraels projectesal Comite Tecnic, el
qua! avaluari d'acord amb criteris de valoració la proposta
d'ajut La Junta de Govern sed l'encarregadade dictar la
rcsoluciócorresponent
Si de l'anAlisi de la documentacióes dcdueix la falta d'algun
requisito documentacreditatiu,escomunicaraal beneficiari.i se
li donad un termini de 30 dies per a completaro acreditarles
exigenciesrequerides.Un cap complctatl'expcdient es rcsoldd
en la primera convocatóriaque realitzi la Junta de Govem, la
qua! es reunid amb caractcrordinari durantla primeraquinzcna
deIs mesos d'abril, juliol, octubre i gener; i amb car8cter
extraordinariquanaixi ho decideixi la Junta.
La quantiade la subvencióes definid dins deIs limita m8xims
establertsen funció deiscriteris de valoracióqueesrcflectiranen
l'informe tecnic cconómica elaborarpel grup d'acciólocal.
Resoltl'expedient,en el tcrmini m8xim de 15 dies es notificara
la resolucióal beneficiari,quel'hauri d'acceptaro rebutjaren el
termini rnhim de 15 dies posteriors a la recepció de la
notificació.
El temlini per a la concessiód'ajuts pel grup d'acció local,
compromísde despesai subscripcióde contl2ctesacabad el 31
de desembrede 2006.
10.JfLftijicadó i pagamenr
Realitzadesles inversionsamb les con'esponents
despesesde la
miI1orao activitat subvencionada,el beneficiari comunicad per

.

.

27

..1...
BUTLLE11OFICIAL DE LAPROv1J'4ClA
NUM. 71

escrit I'acabamentde les obres a la gerenciadel Grup, el qual
verificara, tant materialmcntcoro 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 facturesPagades
o documentscomptablesde 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

projectesa1sscusproveidorsabansdel 31 de desembrede 2008.
Quanno esjustifiqui la totalitat de la inversióo despesa
aprovada
en la resolució de concessiód'ajut, l'expedient es certificara
aplicanta la inversióo despesarealmentjustificat el percentatge
de subvenció inicialment concedit. Es podra procedir a
l'anul'lació de I'expedient si no s'han complert les,tiDalitatso
objectiusaprovatsen la concessió.
El pagamentde I'ajut es realitzari en forma de subvenciódirecta
i mitjan~t tranSferenciabancaria, sempre en funció de les
dispom"bilitatsp~stAries
i de tresoreria.
11. Limitacions i incompatibilitats
BIs ajutsa concediren I'aplicació d'aquestregim d'ajuts per a la
iniciativa Leader + respectaran de forma sistemAtica les
exclusionsi limitacionscontempladesen els marcsi disposicions
comunitAriesi nacionals.
Quant a les incompatl"bilitats,eIs ajuts a que es refereixen
aquestesbasessón incompatl"blesamb qualscvolaltre ajut que,
destinata la mateixadespesao inversió, estigui co~t
amb
fans comunitaris. En cap cas I'import de l'ajut emparat en
aquestesbasesi d'altres possiblesajuts amb la mateixafinalitat,
podri superar l'import maxim autoritzat al regim d'ajut
corresponent
12. Rerocaciói reintegrament
Tant els gestors deIs ajuts coro els perceptorsfinals, queden
subjectesa les disposicionscomunitAriesde control establertes
en eIs articles38 i 39 del Reglamcnt(CE) 1260/99.
EIs perceptorsfmals deIs ajuts estafansotmesosal que disposin
els articles 9.4, 10.3 i 21.4 del Real decretRD 2/02 d'onze de
gener(BOE núm. 11, de 12 de generde 2002).
Es procedir8 al reintegramentde les quantitatspercebudesi a
l'exigencia de l'interCsde demoradesdel momentdel pagament
de la subvencióen els segñentscasos:
Incomplimentde l' obligació dejustificació

-Obtenir una subvenció sense reunir les condicions requerides

Incompliment de la finalitat per la qual la subvenciófou
concedida

-Incompliment de les condicions imposades als perceptors amb

motiu de la concessióde la subvenció.
13. Controls,seguimenti awz/uadó
El control i seguimentesportaraa termeper mitja del scguiment
individualitzatde tots els projectesque han estatsubjectesd'ajut
durantla sevaexecució,i durant els S anysposteriorsa la leva
certificació final.
L 'avaluacióes portaraa tenne mitjan~t un procésd'analisi de
les limes i les accions
El Grup d' Acció Local CAU XXI posaraenmarxa el conjuntde
mecanisrnesde control, seguimenti avaluacióque asscgurinel
han complimentdeIsobjectiusde la iniciativa. Desd'aquestpunt
de vista, podemdiferenciartres gransgrupsd'objectius:
- Objectius LEADER: Són aquells que vénen marcatsper les
administncionseuropea,estatali autonómica.Fan referenciaals
pressupostosper a cada una de les mesuresi a l'origen del
finan~ment (comunitari,eStatal,autonómic,local i privat).
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. ObjectiusCAU XXI:

EIs que tenen~1acióamb els graos

objectiusdefini1Spel GnIp d' Acció Local de l' Alt UrgelL
a) Objectiu bUic: Estabilitzar la població i millorar el benestar
económicen elsnuclis nuals.
b) ObjectiUIoperaciooa1s:
- Potenciar activitats económiques que generin rendes
complemmdriesestablesen municipis amb Cortaespecialització
agraria.per tal de mantenirla poblacióen aquesteszoncs.
- Fo~1ar la coordiDICió entre els agents económicade la
comarcaen temesde producció,promoció i comercialitz8cióde
productesi serveislocals.
- Fomentarla innovaciótecnológicai les millores organitzatives
i de qualitat.
Objectius de les accions: EIs relaciooatsamb els JX'Ojectes
concretsp~sentatspelapromotors,tant privats coropública.
Els objectiusindividual. deis projectesacceptatsfan ~fcreucia a
variablesaxn:

-

- 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 ComunitariaLeaderPlus a la poblacióde la zona,aixi
com de les normesper a la concessiódeIsajuts previstosen les
presentsbaseso de qualsevolallra navanormativainternaqueen
complimento desenvolupament
deIsobjectiusdel grup es pugui
establir.
Qualsevol norma interna del grup. que desenvolupi o
complemcntila normativa d'ajuts requeriri la previa aprovació
de la comunitatautónoma.
15. YighIciD
El ConlOrcipodIi ator¡ar les subvencioosque IÓnobjectede les
p~sents bases fina a I'esgotament de les dotaciona
prasupostiries conesponents,amb inici des de l' endemi de la
~ publicacióal BOP i fina a la data 1imit de 31 de desembre
de 2006.
La Seud'Ur¡ell, 28 de maig de 2002
-+-

CONSORCIDEL MONTSEC
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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 &COrode 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

eaaitalaol.licitant
- delis ~

comptats a JI8Itir de la data

de presentació de toCala OOcumentació descrita a la base 8a al
Coosorci del Grup d' Acció Local Montsec SostenI"ble.
Di.rposici6 transitOria
Les perscxa que pre8en1insoHicitud 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 conseqüCnciade
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
Ja 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, 23061995); 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.

ORUPD' Amó LOCAL MONTSB: SOSTENIBLE
ANUNC
44G6
La 11m..~
del Cooscxcidel Orup d' Acci6 Loca1MontBCc
Sostem"ble
per acord de 23 de maig de 1002 va aprovar la
convocatOriai les basesper a la sol-licitud i l'ato~t
de
subvelJci6de la Iniciativa Leader Plus i la publicacl6 del text
integrcd'aquestesal Bud1etiOficial de la Provincia.
C0II1'OCGt0ri4
; baa sub~ciDlU ~ra'
delprograma
Ú daenvol"p41Ifentnlral "Iniciativa colft"nitdria úader
Plus del Gnlp d'Acció Local MontsecSostenible",
D 'acord amb el que disposala Comunicaci6de la Comissi6ala
Eatats Membres de 14-04-2000, per la qual es fixen les
orientacions sobre la
Iniciativa
Comunitaria de
DeseovolupamentRural Leadcr + (2fXX)/C 139/05) DOCE C - Comunicació de la Comissió 2<Xn'C139/O5.
139,de 18-OS-2(XX), podenoptara l'ajuda financeraLeader+ els
- DecisiónÚln.C(2001)1245
de 18 de maig d'aprovaciódel
grupa d'1CCi6local, c:ompOSBts
per un conjunt eqwlibrat i
~gim d'ajutaaplicablea LeaderPlus.
representatiu deIs interlocuton deIs diferents sectora
- RD 2/02 d'11 de generque regula l' aplicacióde la iniciativa
socioeconOmicsdel territori, que tinguin una estra~gi. de
ccxnunit1ria~
Plus.
deIaIvOlupamentrural territorial integradai pilotobasadaen un
- Decisió de la C<missióC(2001) 2128 de 27 d'agostde 2001
enf~
ascendenti en c:oopeIaci6hmi12Ontal,
d'aprovació de la participació Comunitiria en la iniciativa
En basea aquestacomunicaci6.el Consorci del Grup d' Acci6
Leader Plus de Catalunya.
Local Montsec Sostenible va presentar el seu programa de
- Resolucióde la DireccióGeneraldel Departament
desenvolupament
rural al proc:ésde selecci6 de grupa d'acció

-
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Encabezamiento:En Cervera.a is de mayo de 2003.
Aquestes bases han estat sotmeses a infoImació pública durant el
Vistos por mí. D.. RoserOarrigaQucralt,juez titular del Juzgado ternlini de 20 dies h8bils mitjan~t la publicació de I'anunci
corresponental BOP, al DOGC i al taulcr d'anunciscomarcali,
de PrimeraInstanciae Instrucciónnúmero2 de los de Cerveray
no havent-se presentat aI.Jegacions, es consideren
su partido, los presentesautosde juicio de faltas número50/03
elcvades
a dcfinitives.
seguidos por presunta falta de amenazas entre Francisca automtiicament
ValenzuelaMuftoz como denunciantey Antonio EstarlichVigara
Als cfectesd'obrir la convocatOriaCOn-espoDCllt
i fcr públic el
como denunciado,con asjstenciadel Ministerio Fiscal,y de los
contingutconcrctde les baseses proccdeixa la sevapublicació
que resultanlos siguientes.
integraal BOP i en cxtracteal DOGC, iniciant-scel termini pcr
a la prcsentació de les sol.Jicituds corresponentsa partir
Fallo: Que deboabsolvery absuelvoa Antonio EstarlichVigara
d'aqucstes publicacions.
de la falta de amenazasque se le imputaba,declarandode oficio
las costasprocesalesr:-1!.~cBdas.
La Seu d'Urgell, 16 de maig de 2003
Esta resolución no es firme pues contra ella cabe interponer El president, Jesús Fierro RugaU
recursode apelaciónante esteJuzgadoen el plazo de los cinco
BAS~PER AL' ATORGAMENT
D'AJUI'SA AcrIVrrATS
díassiguientesal de su notificación, recursodel que conocerála
1INVERSIONS
NO PRODUcrIVES
Iltma. Audiencia Provincial de Lleida y que deberácontener l. Objecte de la convocatOria
firma de letrado.
L 'objecte d'aquestes bases és la regulació de la cooccssió deis
Notifiqucse estaresolucióna las partesy al Ministerio Fiscal.
ajuts de la iniciativa comunit8ria Leader Plus pel perfode 2CXX>2006.
Así por esta mí sentencia,lo pronuncio, mando y firmo. Do.
Roser Garriga Queralt, juez titular del Juzgado de Primera Els ajuts convocats teneD com a finalitat ajudar al finan~ent de
Instanciae Ins1rucciónnúmero2 de los de Ccrveray su partido.
projectes. estudis, activitats i/o inversions no productives (en
endavant accions subvencionables) destinades a impulsar accions
Los anteriores encabezamientoy fallo concuerdan bien y
no generadoresd'ingressos que s'emmarquin en les lfnies fixades
fielmente con su original al que me remito y para que sirva de
en l' estrategia del Consorci Alt Urgell XXI.
notificación en forma a FranciscaValenmela Muftoz y para su
inserciónen el BoIetln Oficial de la Provincia.expido el presente 2. Na'mQtiva aplicable
El rCgim jurfdic aplicable per a la conCCS8Íódeis ajuts és
en Ccrvera,a 15 de mayo de 2003.
l'establert en la normativa i dispOsicions segQents:
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 Ma11lHoguera,presiden!de la ComlUlitatde Regants
de la Plana TomaAlg. 2 '2 mitjan~t la present
Convoca: A tots els ~gants i usuaris de la Comunitat a
l'assembleageneralextraordinariaque 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 convocatOriai a les
onzeen segaBaper tractardel segnent
ORDRE DEL DIA
Punt únicoAdequacióde les ordenancesde la comunitati deis
seusreglamentsa la nova Llei d'aigOes.
Es fa públic per al coneixementde 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 ConsorciAlt Urgen XXI, sobreaprovaciódefinitiva de les
basesper a I'atorgamentde subvencioDS.
L 'assembleageneraldel Consorci Alt Urgen XXI, en la sessió
del dia 20 de m~ de 2003, coro a Grup d' Acció Loca1sgestor
de la Iniciativa ComunitariaLeaderPlus,va aprovarles basesper
a I'atorgament de subvencionsper actuacionsno productives
finan~es per la iniciativa comunitariaesmentada.

. 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'adeq11ina 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'emmarquinen una de les següentsliDiesd'actuació:
Activitats IIigadesa la promocióeconómicao a la millora de la
qualitat de vida de la comarca
. Conservaciói millora del pabimoni natural
Valorit7Bciódel paúimoni cultur8I i arquitectOnic
. Desenvolupamentturlstic

.

.

EIs projectes auxiliables hauran de justificar, n~ent,
utilitat pública i accessibilitat.
No seran subvencionablesles inversions en actius fungtoles,
consumibleso de curta durada, entenentper curta durada un
periOOcde tempsinferior a cinc anys.
6. Nivell i quantia deL\'Djuts

La concessiód'ajuts per part del grup d'acció local als
beneticiarisfinals s'aplicarand'acord amb les despesesi
inversionscorresponentsaIsprojectesi actuacionsaprovadespel
propi grupo
Bis ajuts que estableixen aquestes bases, d'acord amb la
resolucióde la Direcció Generalde Desenvolupament
Rural, del
Departament d' Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 20 de
desembrede 2001, tindran 1maassignacióm8xima de la sisena
par! de la dotacióglobal assignadaal Consorci,~pectant en tot
moment el regim d'ajuts per a I'~licació de la Iniciativa
ComWlÍt8riaLeaderPlus (Decisió núm. C(2001) 1245,de 18 de
maig). El cofinan~ent anira a c8ITecde la UE amb un m8xim
del 500/0de la inversió subvencionablei un mfnim del 25% de
l' ajut públic total, men1reque la resta es distribuir! amb la
participacióde les administracionsCen1ral,Autonómicai Local.
Lfmit de la intensitatdeis ajuts.
L 'ajut m8xim que es pot concedirserad'un 50% del total de la
despesaelegible aprovada.No obstant, si el promotor és una
personafisica o jurídica amb8nim de lucre, ellfmit d'aquestajut
~ del 35%
La suma total deis ajuts póblics rebuts pcr projecte no poti
superarel 1000/0
de la inversió elegible.
Lfmit a l'import de l'ajut público
L'ajut públic m8xim per sol,licitud no sera superiora 100.000
eurosper projectei beneficiario
7. Va/oraciói priorilzoció deisprojectes
Es consideraranprioritaris aquells projectes que no puguin
obtenir suficienttinan98D1ent
per altreslinies d'ajut i compleixin
algun deiscriteris de valoració:
Criteris:
CaIictcr innovadori demostratiu
. CarActerrural

.

.

.

. Interes social del projecte
. Contn'bució a la consolidació

..

turfstica

Projectc coHectiu

Interescultural del projecte

. Utilització de llC

..

Creacióde Ilocsde treball
CompIcmentarietatentre diferentssectors

Cadascundeis criteris anteriorses valoraraamb una puntuació
mAximade 50 punts,a excepcióde la creacióde llocs de treball,
que puntuara20 puntsper Iloc de mball en coHectiusprotegitsi
10 punts per la resta de coHectius (en equivalentsa temps
complert).
8. Sol.licUuds i documentació

Per tal de rea1itz8rla soHicitud, els beneficiarisdeis ajutshauran
de presentara les oficines del Grup d' Acció Local, la segaent
documentació,en relació amb el projecte d'inversió o activitat

. SoHicituden documentformalitzat.
. Estudi de la inversió que es vol realitzar,amb lDladescripció
del caracter pilot, demostratiu i de la contribució al
desenvolupament
de la zonai de l'impacte ambientalprevist.
. Projecteo memOriavaloradasegoosla tipologia de la inversió
i normativa aplicable,si escau.realitzat per tecnic competcnti
visat pel col°legicorresponent
PressUpostoso facturesproformade la inversióa realitzar.
. Declaració deis ajuts obtinguts i/o soHicitats a d'a1tres
organismesi administracioosnacional$,autonomiqueso loca1s
per la mateixafinalitat.
. Acreditaciódel complimentde les obligacionsfisca1si amb la
SeguretatSocial i, si escau.declaració-liquidaciód'impostos i
butlIetinsde cotització.
. Acreditació de la propietat o capacitatlegal d'usdefruit deis
~
afectatspel projecte.En cas de lloguer caldri presentarel
contl'acte,d'w¡a duradamfnima de 5 anysa partir de la datade
certificació del projecte, aixf com la propia autorització del
propietario
. Permisos,inscripcionsi registres,i/o qualsevola1trerequisit
que sigui exigible per la ComunitatAutónomai/o municipi, per
al tipus de millora o activitat de que es tnK:tÍ.El projectei els
permisos,inscripcionsi altres requisitslegaisseranexigiblesen
el momentde la subscripciódel contracted' ajuda,a no serquela
Comunitat Autónoma autoritzi expressament i de forma
individualitzada la presentació posterior d'aquesta
documentació, que en tot cas baura de presentar-seamb
anterioritat a la data limit d' execuciódel projectefixada en el
con1racte
d'ajut Qualsevolcon1racte
que no djsposid'algundeis
documentsexigits, es consideraranu! de pie dret, excepteels
casos autoritzats per la CCAA, en aquest cas el con1racte
explicitari que la sevaeficaciaes demoraraa la presentaciódeis
referits documentsen el termini establert.si transcorregutaquest
no s'ban presentat,el contl'acteserAinefi~.
. Declaraciójw-adade generacióo mantenimentd'ocupació,si
escau.
. Compromfsde respectarel destfde la inversiódurant,al menys
5 anysposteriorsa la certificacióde finalitzacióde lesinversions.
. Compromisde posara disposiciódel Grnp d' Acció Local. de
la Comunitat Autónoma, de l'Organisme Intennediari, de la
ComÍssió Europea o deis órgans de control establerts, la
documentaciónecessariaper a que tinguin informacióprecisai
puguin verificar la inversióo despesa,fins als cinc anyssegOents
al pagamentde l'ajuda.
. Qualsevol aJ1radocumentaciói/o compromis que el Grnp
d' Acció Local cregui necessaria per a poder adoptar
motivadamentla corresponentresolució.
El termini per a la presentacióde soHicituds que estableixen
aquestesbasesestari obertadesdel momentde la sevapublicació
al DOGC o al BOP i fins a 30 dejuny de 2006.
9. 1ramiloció i resoluciód'ajuls
La gerenciadel Grop d' Acció Local analitzaralessoHicitudsi la
documentaciópresentadaper tal de comprovar si conté la
informació necess8riai s'adequaals requisitsdemanatspel Grnp
d' Acció Local per acollir-se a aquestesbases. Comprovats
ambdósextrerns,el Grop aixecarAactade queno s'baniniciat les
inversions,demanari informe tecnic de subvencionalitata la
ComunitatAutónomai portarael projectesal Comite T~ic, el
qua! avaluara d'acord amb criteris de valoració la proposta
d'ajut La Junta de Govern serA I'encarregadade dictar la
resoluciócorresponent
Si de l'anAlisi de la documentacióes dedueix la falta d'algun
requisit o documentacreditatiu. es comunicaraal beneficiari,
donant-li un termini de 30 dies per a completaro acrcditarles
exigenciesrequerides.Un cop completatl'expedientes resoldri
en la primera convocatOriaque realitzi la Junta de Govem. la

.
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qual es reuniri amb caricter ordinari durantla primeraquinzcna
deis mesos d'abril, juliol, octubre i gener; i amb carBcter
extraordinariquanaixf ho decideixi la Junta.
La quantia de la subvencióes definira dins deis lfmits mAxims
establertsen funció deis criteris de valoracióqueesreflexaranen
l'infOlme tecnic economica elaborarpel grup d'acció local.
Resolt l'expedient,en el tcmúni mhim de 15 dies es notific81i
la resolucióal benefician.que l'haud d'acceptaro rebutjaren el
tennini mhim de 15 dies posteriors a la recepció de la
notificació, i es signara el contracted'ajut corresponenten1re
ambduesp8l1S.
El termini per a la concessiód'ajuts pel grup d'acció local.
compromfsde despesai subscripcióde contractesacabarael 31
de desanbrede 2006.
10. JlUtific«ió i pagament
Realimdes les inversionsamb les corresponcntsdespesesde la
millora o activitat subvencionada,el bcneficiari comunic81iper
escrit I'acabamentde les obres a la gerenciadel Grup, el qual
verifi~
tant materialcom documentalment,la realitzacióde la
millora o activitat i l'efectivitat de la despesa,rea1itzantles
comprovacions necessanesen funció de les inversions o
despeses
subvencionades.
La justificació documental de les inversions o despeses
subvencionades
s.haud d'acreditarmitjan~t facturesPagades
o documentscomptablesdevalor probatoriequivalent,juntament
a tftols o documents bancaris o comptables que assegw-in
l. efcctivitat del pagament
Les despeses
a tenir en comptecomjustificants de les inversions
seranles efcctivamentPagadespeIstitu1arsde projectesals seus
proveldorsabansdel 31 de desembrede 2008.
Quanno esjustifiqui la totalitat de la inversióo despesaaprovada
en .1aresolu,?ióde. concessiód.ajut, l'e~ent
es certificara
apllcant a al .mV~I~ o despesareatm.ent
justificat el percent;atge
de subvencló Imcla1ment concedlt. Es podri procedir a
l'anul-IacÍó de l'expedient si no s'han complert les finalitats o
objectiusaprovatsen la concessió.
El
d 1, .
reali
ti
pagamenttransferencia
e aJutes bancaria.
tzari.en sempre
onnadeen
subvenció
i mitj~t
funció directa
de les

disponibilitats
~post8ries i detresoreria.
11.Limitacionsi incompatibilitats
EIsajutsa concedirenl'aplicaciód.aquest
regimd'ajutspera la
iniciativa Leader + respectarande forma sistematicales
exclusionsi limitacionscontemplades
en els marcsi disposicions
comuni*ies i nacionals.
En quant a les incompatibilitats.els ajuts a que es refereixen
aque;stes
basessó!l incompatibl~sam~ qu~ev~l aItre ajut que.
destinata la mateIXadespesao mvemó, estigul cofinan~ amb
fans comunitaris. En cap cas l'import de l'ajut emparat en
aquestesbasesi d'altres possiblesajuts amb la mateixafinalitat,
podra superar l'import maxim autoritzat al rcgim d.ajut
corresponent
12. Revocaciói reintegrament
Tant els gestors deis ajuts com els perceptorsfinaIs. queden
subjectesa les disposicionscomunit8riesde control estableltes
en eIs articles38 i 39 del Regiament(CE) 1260/99.
Els perceptors
finalsdeisajutsestaran
sotmesosal quedispoSin
eIs articles 9.4, 10.3 i 21.4 del Real decretRD 2/02 d'onze de
gener(BOE núm. 11,de 12 de generde 2002).
Es procediri al reintegramentde les quantitatspercebudesi a
l.exigencia de I.interesde demoradesdel momentdel pagament
de la subvencióen els segaentscasos:
Incompliment de l'obligació dejustificació
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Incomplimentde les condicionsimposadesa1sperceptorsamb
motiu de la concessióde la subvcnció.
13. Cooperacióamb a/tres territoris rurals
Les activitats de cooperacióauxiliablessón les recollidesen els
apartats corresponentsdel conveni signat en~ l'organisme
intermediari i el Consorci Alt Urgen XXI, sanpre que es
desenvolupin~'acordambelstermesestablertsenel Capftol2 de
la Comunlcacló
14. Contro/s.seguimenti ava/uació
El control i seguimentes portari a termeper mitja del seguiment
individualitzatde tots eIsprojectesquehanestatsubjectesd'ajut
dUJ'l!D!
la .sevaexecució,i durant els 5 anysposteriorsa la seva
certifiCaclÓfinal.
L 'avaluacióes portari.a terme mitjan~t un procésd'analiside
les 1fniesi les acc~ons.El Grop d:Acció Local CAU XXI.posara.
en m~
el conJunt.de mecantsm~ de control, .se~ent I
.av.at.ua.c1ó
que ass,egunn
el bon co~liment deis ~bJectiu;s
de la
tnlC1atíva.°c;s d.aq~es.tpunt de VIsta,podem diferencIartres
gransgrupsd obJectius.

- ObjectiusLeader:Són aquensque ~en marcatsper les
admi!'istracionseuropea,estatali autonOmica.
Fan referenciaa1s
pressupostosper a cada una de les mesuresi a l' origen del
finan9BD1ent
(comunitari,estatal,autonomic,local i privat).
- C?bj~us C-:4.UXXI: EIs, que.tenen relac.ióamb eIs grans
obJectiusdefinits pel Grop d Accló Local de 1AJt Urgen.
a) Objectiu basic: Estabilitzarla població i minorar el benestar
economicen eIs nuclis rura1s
b) Objectiusoperacionals:
- Potenciar activitats economiques que generin rendes
complement8ries
establesen municipis ambCortaespeciaJització
agraria.per tal de mantenirla poblacióen aquesteszones.
- Fomentar la coordinació en~ eIs agents economicsde la
comarcaen temesde producció.promoció i comercialitzacióde
productesi serveislocals
..'
.
~Foment;arla InnOvaclótecnolOgica1les milloresorganttzatíves
I de qualitat
..
.
.
.
ObJectius
de les acclOns:
EIs re1ac1O~
amb els ~Jectes

-

concrets
prescntats
pelspromotors.
tantprlvatscoropúbllcs.
EIs.objectius
~dividua1s
deisprojectes
acceptats
fanreferencia
a
vanables
como

- Complimmt deIs compromisos adquirits
- Exit de la iniciativa

-EfectcsmuJtiplicadors sobreel teixit economicde la comarca
15.Publicitat
El grup d'acció local donara la publicitat adequadade la
Iniciativa ComunitariaLeaderPlus a la poblacióde la zona.aixi
com de les nonnesper a la concessiódeis ajuts previstosen les
presentsbaseso de qualsevolaltra novanormativainternaqueen
complimento desenvolupament
deis objectiusdel grup es pugui
establir.
Qualsevol nonna interna del grup que desenvolupi o
complementila nonnativa d'ajuts requerirala previa aprovació
de la Comuni1atAutOnoma.
16. Vigencia
El Consorcipodraatorgarles subvencionsquesónobjectede les
presents bases fms a l'esgotament de les dotacions
pressupostaries
corresponents,
amb inici des de I'endemade la
sevapublicacióal BOP i flDSa la data lfmit de 31 de desembre
de 2006.

-

-Obtenir una subvenció sensereunir les condicions requerides

- Incompliment de la finalitat per la qual la subvenció fou
concedida

.
-.
.

°....
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30SETEMBRE
2003

Heu de comparCixeren aquestJutjat Penalnúm. l de Lleida, dins
del tennini de lO dies,a fi que sigueucitar/daper a la celebració
del judici oral. Us adverteixoque si no ho feu sereudeclarar/da
rebel i us afectarael perjudici legal establert.
Lleida, 29 d'agostde 2003
El MagistratJutge(il-legible)
La Secretaria(il-legible)

29

de Joséy de Remedios,con domicilio en Li7aITa(Navarra),calle
Rua, 18, 3, &tella Lizarra.
Causa:procedimientoabreviado7]4/0].
De]ito: robo con fuerzaen las cosas.
Lleida, a ] 8 de septiemb~ de 2003
La MagistradaJueza(ilegible)
La Sec~tariaJudicial (ilegible)
-t-

JUT JA T PENAL NÚM. 1 DE LLEmA
REQUISITORIA
7640
Causa:procedimientoabreviado441/02
Coom: JoséAntonio GómezGómiz.
El acusadoque se indica, y cuyo actual paraderose desconoce,
encartadoen la causaaniba expresada,comparecerádentro del
plazo de diez días ante este Juzgado,apercibiéndoleque de no
comparecerserádeclaradoen rebeldíay le pararáel perjuicio a
que hubierelugar con aJTegloa la Ley.
Acusado:JoséAntonio GórnezGómiz.
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 RamblaBova, 64, 3.
Causa:procedimientoabreviado441/02.
Delito: robo con fuerzaen otros establec.
Lleida, a 16 de septiembrede 2003
La MagistradaJueza(ilegible)
La SecretariaJudicial (ilegible)

JUTJA T PENAL NÚM. 2 DE LLEmA
CANCELAaÓNDEREQmsrroRIAS
~I
Causa:procedimientoabreviado699/01.
Contra: SusanaMendiburu Seba.
Delito: robo con fuerzaen las cosas.
En virtud de lo acordado en causa arriba referenciada,este
Juzgadode lo Penalnúm. 2 de Lleida, cancelay deja sin efecto
las requisitoriasinteresandola buscay capturadel acusadoque
se indica, por habersido hallado.
Acusado/Penado:
SusanaMendiburu Seba.
Filiación: SusanaMendiburu Seba,nacionalizadaen 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:procedimientoabreviado699/0l.
Delito: robo con fuerzaen las cosas.
Dado en Lleida, a 18 de septiembrede 2003
La MagistradaJuez(ilegible)
La SecretariaJudicial (ilegible)
-+-

JUTJAT PENAL NÚM. 2 DE LLEIDA
REQUISffORlA

7641

Causa:procedimientoabreviado714/01
Contra:JosepMaria SolsonaPuigo
El acusadoque se indica. y cuyo actual paraderose desconoce,
encartadoen la causaaniba expresada,comparecerádentro del
plazo de diez días ante esteJuzgado,apercibiéndoleque de no
comparecerserádeclaradoen rebeldíay le pararáel perjuicio a
que hubierelugar con arregloa la Ley.
Acusado:JosepMaria SolsonaPuig.
Filiación: JosepMaria SolsonaPuig, nacionalizadoen España,
con DNI núm. 43.705.573nacido en LIeida. el día 16-7-67,hijo

ANUNCIOS V ARIOS
ANUNCIS DIVERSOS
COMUNITAT DE REGANTSDE LES HORTES
DE SER~ 1 CARRATALA
7689
El Sr. PcrePenaIbars,coro a presidentde la Comunitatde
Regantsde les Hartesde Serosi Carratala,i d'acordambles
ordenances,
convocatots els regantsa l'assembleageneral
ordinAriael:
Dia: 24 d'octubre de 2003.
Hora: 21.30 h en primeraconvocatOriai 22 h en segODa.
LIoc: Salad'actesdel Casalde Serós.
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovacióde l' actade la sessióanterior.
2. Exposició de la presidencia.
3. Informe sobre el conveni de les obres per entubamentde la
Boqueraal Ranxo.
4. Precsi preguntes.
Seros,19 de setembrede 2003
El president,PerePenai Ibars

CONSORCI DE PROMOCIÓ ECONÓMICA
AL T URGELL XXI
ANUNQ
7638
Aprovació del text refósdeis estatutsdel ConsorciAlt Urge//XXI.
Un cop aprovadesdefinitivament les modificacionsdeis 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 Seud'Urgell, 22 de sctembrede 2003
El president,VenturaRoca i Martí
Estlltutsdel ConsorciuAlt Urgell XXI"
CAPfTOL I
Disposicionsgenera/s
Article J. Constituciói membres
l. A !'empara de I'article 252 de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
municipal i de regim local de Catalunyai previesles fonnalitats
procedimentalsespecifiquesque s'estableixena I'article 313 del
Reglamentd'obres, activitats i serveisdeIsens localsaprovatpel
decret 179/95,de 13 dejuny, les entitats que s'enumerenen el
punt segiient es constitueixen voluntariament en consorci de
carActer local per tal d'assolir les finalitats i objectius que
detenninaI'article 4 deIs presentsestatuts.
2. Integrenel Consorci les entitats segiients:
A) Administracionspúbliques:
. El ConsellComarcalde l' Alt Urgell
. EIs dinou ajuntamentsde la comarcade l'Alt Urgen
. La Diputació Provincial de Lleida
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B) Entitats sensefinalitat lucrativa:
B,a) Gmp indústria,com~ i turisme
. La Cambrade ~
de Lleida
. La Federaciód'Hostaleriade Lleida
. L' Associació pel desenvoluparnentd'OIiana, Peramola i
Bassella(ADOPB)
Associaciód'Hostaleriade l' Alt Urgell
. L' Associació"Turisme RumI de l' Alt Urgell" (TRAU)
. Unió de botiguersde la Seud'Urgell
. Unió de botiguersd'Oliana

.

B.b) Grop producciói transfonnacióagricola-ramadera
. Unió de Pagesos
.JARC-CFC

.~

Bruna deIsPirineus

. AssociacióFrisonade l' Alt Urgell i la Cerdanya
. ArtesansAlimentarisdel Pirineu
. Federacióde CooperativesAgraries de Catalunya

.

B.c) Grup cultura, esportsi altres
Associacióde Ca~ai Pescade l' Alt Urgell
. Societatde PescadorsEsportius

.

Bisbatd'Urgell

. Amics de la Sardanade la Seud'Urgell
. Raiersde la Riberadel Segre

..

UniversitatPolitecnicade Catalunya
Universitatde Lleida
. Grop Excursionistad'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 sensefinalitat lucrativa i legalment constituides que
tinguin en l'Ambit territorial del Consoroi objectius d'interes
públic concorrents.
4. Qualsevolens consoroiatpot separar-sedel Consoroi en les
següentscondicions:
a) Haura de formular el preavíscorresponentamb una antelació
mínima de tres mesas
b) Haura d'estaral corrent en el compliment de les obligacionsi
compromisosanteriorsi garantir el compliment deIs que hi hagi
pendents
Article 2. Denominaciói domici/i
El Consorcis' anomena..Alt Urgell XXI", i té el seudomicili a la
seu del Consell Comarcal de l' Alt Urgell, passeig de Joan
Brudieu, número 15, de la Seud'Urgell. Les sessionsi reunions
deIs órgans coHegiats podran celebrar-setambé en les cases
consistorialsde qualsevoldeis municipis membres.
Artic/e 3. Abast territorial i duració
El Consoroidesenvoluparala sevaactivitat en l'Ambit territorial
delimitat per la coman:ade l' Alt Urgell. La sevaduració serala
necess8riaper a permetrel'assoliment satisfactorideis objectius
estatutaris.
Article 4. Objectius
l. El Consorci tendira a fomentar el desenvolupament
socioeconÓlnicintegral i equilibrat del territori definit a I'article
anterior.
2. Per a I'assoliment d'aquesta finalitat generica, el Consoroi
desenvoluparala sevaactivitat i es fixara els objectiusespecifics
que les circumstinciesaconsellinen cadamomento
3. Inicialment i per vía estatutana,el Consoroi es fixa com a
objectiu especificgestionari optimitzar els recursoseconómics
que siguin assignatsal seu Ambit territorial per la iniciativa
Leader+ o Proderde la Unió Europea,assuminta aquestefecte
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 aprovadaper I'órgan superior de
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govem del Conson:iamb el vol favomblede la majoria absoluta
deIsseusmembres.
Article 5. Modificacions estatutaries,dissoluciói liquidació
1. Els ~sents Estatutspoden serobjectede modificació seguint
el procedirnentassenyalata I'article 322 del Reglamentd'obres,
activitats i serveisdeIs ens locals de Catalunya.
2. El Conson:ies pot dissoldreper algunade les causesi d'acord
amb el procediment detenninat a I'article 324 de I'esmentat
Reglament.
3. L 'acord de dissolució,que detenninarala fonna de procedira
la corresponentliquidació, correspon a I'assembleageneml i
requereix el VOl favorable de la majoria absoluta deIs seus
rnembres.
Article 6. Dret complementarii supletori
En tat alIó no especificamentprevist en aquestsestatuts,el
Consorci es regid per la nonnativa aplicable als ens locals de
CatalW1ya.
CAPITaL"
OrganüzacióbOsica
Article 7. Órgans de gO1if!rni administració
l. Són órgansbasicsdel Conson:i:
a) L' Assembleageneral
b) La JW1tade govem
c) El president
d) La Comissióespecialde comptes
2. Fonna part també de I'organització del Consorci el gerent,
amb les funcions executivesque detenninenaquestsestatuts.
Article 8. Assembleageneral
l. L'assemblea general és l'órgan superior de govern del
Conson:i i és integrada per representantsde lOtes les entitats
conson:iades,a designarper aquestesexcepteen el casprevisten
el pW1t2 d'aquestarticle, amb la següentcomposició:
a) Un representantde cadascunade les administracionspúbliques
b) Un representantde cadascunade les entitats sensefinalitat
lucrativa
c) Men~ no s'incorporin al Conson:i al~s entitatssenseMim
de lucre, la restade representants,fins a 21, correspondrana la
Cambrade Comery,lndústria de Lleida
2. El president del ConseII comarcal de l' Alt UrgelI, o el
conselIeren qui delegui, és el representantd'aquestaentitat
3. Sernpreque sigui possible,els representantsde les diferents
entitatshaumnde ser personesresidentsa la comarca.
4. A lotes les sessionsde l'assembleageneralpoden ser també
convocatsi participar, amb veu i sensevol, W1representantdel
Departarnentd' Agricultura, Ramaderiai Pescade la Genemlitat
de Catalunya aixi coro representants d'altres institucions,
públiquesi privades,que puguin estarimplicadeso interessades
directament en el desenvolupamentsocioeconómic de l' Alt
Urgell.
5. Són atribucionsde I'assembleageneral:
a) Aprovar els instrumentsreglamentaris,el programa-marcde
gestió i desenvolupamentde la iniciativa comunitariaLeader+,
definir les estrategiesi els criteris generalsper a l'atorgarnent
d'ajuts, aixi coro aprovar-neles basesi les convocatóries
b) Controlar fiscalitzar la restad'órgans de govem
c) Les altres que són expressamentprevistes en els presents
estatuts
Article 9. Junta de govern
l. La Junta de govern, sota el control i fiscalització de
I'assembleageneral i d'acord amb els criteris generals que
aquesta estableixi, assumeix l'administració ordinaria del
Consorci i és integradaper divuit membres,que ho han de ser
tambéde l' AssembleaGeneral,amb la següentcomposició:
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a) El representant
delConse"Comarcaldel' Alt Urge"
b) Els representantsdeis ajuntaments de la Seu d'Urge"
d'Oliana
c) gis membres en representacióde la resta d'ajuntaments
consorciats,a designarpel Consell d' Alcaldes, órgan consultiu
del CansellCo~al
de l' Alt Urgell
d) Un repl'esentant
de la Cambrade Comeiy de Lleida
e) Tresrepresentants
de la restad'entitats sensefinalitat lucrativa
inclosesen el grup d'indústria, com~ i turisme a designarentre
ellesmateixesen assembleaespecífica
t) Tres representantsde les entitats sense finalitat lucrativa
inclosesen el grup producciótransfonnacióagrícola-ramadera,
a
designarentreelles mateixesen assembleaespecífica
g) Dos representantsde les entitats sense finalitat lucrativa
inclosesen el grup cultura, esportsi altres a designarentre elles
mateixesen assembleaespecífica
2. Són atribucionsde la Juntade govern:
a) Impulsar,gestionari executarel programaLeader+ o Proder,
anaIit7arles soHicituds de subvenció i els projectesd'inversió
que es presentiDi decidir en cadacas sobre el seuatorgament,a
proposta del ComitC tecnic i aplicant estrictamentels criteris
fixats per I'assembleageneral
b) Les altresprevistesen els presentsestatutsi les no assignades
estatutiriamenta altresOrgansdel Consorci
Article lO. President
l. La presidenciadel Consorci i deIs seusórgan coHegiats de
govern recau de forma permanent en la persona que ostenti
aquestcarrec en el Cansell Comarcal de l' Alt Urge", o en el
consellercomarcalen qui delegui.
2. El presidentpot designari revocar lIiurement,d'entreels
membres de la Junta de goVem, fins a dos vicepresidents.
Aquestssubstitueixenel president,per ordre de nomenament,en
els casosd'absenciao impedimento
3. Són atribucions del president:
a) Representar el Consorci

b) Convocari presidir les sessionsde l'assembleagenerali de la
junta de govern
c) Exercir accionsjudicials i administrativesen casd'urgencia
d) Les altresexplícitarnentprevistesen els presentsestatutsi les
que expressament
li delegui la junta de govern
Article 11. Comissióespecialde comptes
La Juntade govern assumeixles funcions de Comissió especial
de compresamb les atribucionsassenyalades
a l' article 56.1de 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
instruccionsde la junta de govern i del presidenti assisteixa les
reunionsdeIsorganscoHegiatsdel Consorciamb veu i sensevol
2. El c8.rrecde gerent és incompatIole amb el de membre de
l'assembleageneraldel Consorci i té la condició de funcionari
eventual.Les sevesfuncions poden ser assignadesal gerentdel
CansenComarcalde l' Alt Urgen.
3.COITeSpon
al ~t:
a) Dirigir l'administració del Consorci i executarels seusacords
b) Dirigir, inspeccionari impulsar les obres i els serveis
c) Autoritzar i disposardespeses,i reconeixerobligacions,en els
límits de la delegacióque Ii atorgui la Juntade Govern; ordenar
pagamenti retre comptes
d) Contractari dirigir el personaldel Consorci
e) Contractarobresi serveis,sempreque la quantiano excedeixi
del 5% deIs recursos ordinaris del pressupostdel Consorci,
d'acord amb el procedimentestablertlegalment

.11
-

t) Exercir altres funcions que expressamentli delegui la junta de
govern

CAPiTaL
m
Regimfuncional i organització complementaria
Article 13. Regimde sessions
Per a l'exercici de les funcions respectives,els órganscoHegiats
regulats en el capítol anterior es reuniran amb la periodicitat
mínima següent:
a) Amb car3cterordinari, l'assembleageneralcadasis mesosi la
junta de govern,cadatres
b) Amb car3cterextraordinari,quan la convoqui el presidentper
propia iniciativa o bé a petició d'un ter\) com a minim de les
entitatsconsorciadesen el casde l'assembleagenerali d'un t~
deis seusmembresen el cas de la junta de govem
Article 14. Comissionsespecia/s
l. Tant l'assembleageneralcom la junta de govem podrancrear
comissions especials de treball, estudi, proposta i seguirnent
d'assumptes específics, amb car8Cterpermanent o tempoml.
Aquests organs complementaristindran la composició i regim
que en cada cas s'estableixin i podran incorporar-s'hi tecnics,
assessors
i representantsd'entitats o de coHectiusde la comarca.

2. Per via estatut8.ria
i amb caracterpennanent,es creenles
següentscomissionssectorials:
a) FÓnJnlcomarcaldel turisme
b) FÓnJnlcomarcalde productesagroaiimentaris
c) Forom comarcalde cultura
3. La Junta de govem establira la composició i el regim de les
comissionsrelacionadesen els punts anteriors.
Article 15.Directors deprograma
l. Els directors de programa assumeixen la responsabilitat
immediata d'irnpulsar i gestionar els assumptesde les seves
respectivesarces d'actuació, les qualS,inicialment, coincidiran
amb les que s'atribueixin a les comissionssectorialsenumerades
a l'apartat 2 de l'article anterior, a més de la que s'especificaen
el punt següent.
2. Les responsabilitatsde coordinació i gestió immediatade la
iniciativa Leader + o Proder són assumidesper un director de
programa.
3. COITespon
a la junta de Govem el nomenamenti el cessament
deis directorsde programa.
Article 16. Comirerecnic
l. Exclusivament per a la gestió de la iniciativa Leader + o
Proder, funciona de forma permanenten el si del Consorci un
Comite tecnic de composiciópluridisciplinar integmt per:
a) El director del programa, que assumeix funcions de
coordinadordel Comite
b) El personaltecnic especialitzatdel propi Consorci
c) Personaltecnic o agentsde desenvolupamentadscrits a les
administracionslocals de la comarca
d) Personal adscrit a altres administracions públiques o
institucionsdocents
e) Altres professionalsque 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 programaLeader+ o
Proder I'assessoramentals órgans decisoris, la funció de
sensibilització,dinamització i recolzamentals emprenedorsi la
gestióprofessionaId'estudi, preparaciói elaboraciód'informes i
propostes d'acord en trAmits deis expedients d'atorgament
d'ajuts.
Artic/e 17. Funcionspúbliques necessaries
l. Les responsabilitats administratives de fe pública f

121

32

ANNEX AL Bun..LE11 OFICIAL DE LA PROvtNCIA NÚM. 121

assessoramentlegal preceptiu, així coro les de control i
fiscalització interna de la gestió económicofinancera i
pressupost8ria,
hand'ésserassignadesa funcionarisd'habilitació
estatalque exerceixinaquestesfuncions en algun deIs ens locals
consorciats.El regim d'adscripció sera,per analogia,assimilatal
d'acumulacióde funcions.
2. La responsabilitat administrativa de les funcions de
comptabilitati tresoreriapot ser atribuida a un funcionari que les
exerceixien algun deis ens locals consorciats.
3. El nomenamenti el cessamentd'aquestsfuncionariscorrespon
a l'assembleageneral.
Article 18. rasquesde suport
l. Per a la rea1itzacióde les tasquesadministratives,el Consorci
podr8 contractarel personalnecessarid'acord amb la normativa
vigent o bé convenir amb una o més de les entitatsconsorciades
l'adscripció a tempsparcial del seu personali la utilització deIs
seusmitjans materials.
2. El Consorcipodr8 també contractarpersonaltecnic específic
aixi coro serveisexternsd'assessoramenti gestió.
CAPtTOL IV
Regimeconomic
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
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Ajuntamentde Bassella:11 d'abril de 2001
Ajuntamentde Cabó: 11 d'abril de 2001
Ajuntamentde Cava: 24 d'abril de 2001
Ajuntamentde Coll de Nargó: 22 de m~ de 2001
Ajuntamentd'Estamariu:23 de m~ de 2001
Ajuntamentde Figols i Alinya: 18 d'abril de 2001
Ajuntamentde losa i Tuixén: 14 de ~
del 2001
Ajuntamentde Montferrer i Castellbó:26 de 1naJY
de 2001
Ajuntamentd'Oliana: 4 d'abril de 2001
Ajuntamentd'Organya: 3 d'abril de 2001
Ajuntamentde Perarnola:24 d'abril de 2001
Ajuntamentde Pont de Bar: 10 d'abril de 2001
Ajuntamentde Ribera d'Urgellet: 25 d'abril de 2001
Ajuntamentde la Seud'Urgell: 2 d'abril de 2001
Ajuntamentde Valls d' Aguilar: 23 d'abril de 2001
Ajuntamentde Valls de Valira: 29 de ln8IYde 2001
Ajuntamentde la Vansai Fómols: 9 d'abril de 2001
ConsellComarcalde l' Alt Urgell: I d'agost de 2001
Diputació de Lleida: 20 d'abril de 2001
Amics de la Sardanade la Seu d'Urgell: 20 d'abril de 2001
ArtesansAlimentaris del Pirineu: 6 d'abril de 2001
Associaciópel Desenvoluparnentd'Oliana, Perarnolai BasseIla:
19 de m~ de 2001
AssociacióFrisonade l' Alt Urgell i Cerdanya:23 d'abril de 2001
Associaciód'Hostaleriade l' Alt Urge": 8 de ln8IY de 2001
Associacióde Turisme Rural de l' Alt Urge": 5 de ~
de 2001
Bisbat d'Urge": 23 d'abril de 2001
Cambrade Come~ de Lleida: 2 d'abril de 2001
Club de Ca~ai Pescade l' Alt Urgell: 24 d'abril de 2001
Federacióde CooperativesAgrariesde Catalunya:12dejuliol de
2001
Federaciód'Hostaleria de Lleida: 21 de man; de 2001
Grup Excursionistad'Oliana: 4 de generde 2002
JovesAgricultors i Ramadersde CataIunyai ConsorciForestal
de Catalunya:15 de man; de 2001
Ra~aBnma deIsPirineus:27 de juliol de 2001
Raiersde la Ribera del Segre:26 d'abril de 2001
Societatde PescadorsEsportius:24 d'abril de 2001
Unió de Botiguersd'Oliana: 27 de man; de 2001
Unió de Botiguersde la Seud'Urgell: 3 d'abril de 2001
Unió de Pagesosde Catalunya:3 d'abril de 2001
Universitat de Lleida: S d'octubre de 2001
UniversitatPolitecnicade Catalunya:13 dejuny 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,

b) Aportacions de la Unió Europea i altres administracions
públiques destinades als diferents programes d'ajut de la
iniciativa Leader+ o Prodera la comarcade l' Alt Urgell
c) Subvencionsi altres transferenciescorrents o de capital que
acceptiel Consorci,aixi coro altres ingressosde dret públic
d) EIs procedentsd'operacionsde credit
e) Ingressosde dret privat, tenint aquestaconsideració:
Els fruits, les rendes i els interessosdeIs béns i els drets de
quaJsevolmenadeIs que sigui titular el Consorcio
- Les donacions,les herencies,els llegats i els auxilis de tata
mena procedentsde persones fisiques i juridiques privades,
acceptatspel Consorci,i el gravamende dits bénsi drets.
f) Altres ingressoso aportacionsobtinguts segonsdret
2. L 'establiment,si escau,deIsrecursosassenyalats
en el paragraf
a) del punt anterior del present article és competencia de
l'assembleageneral i la seva quantificació haura de fixar-se
atenenta criteris objectiusderivatsde la capacitateconómicade
activitats i Serveis deis ens locals.
cadascundeIs ens consorciats.L 'acord corresponentregularael
procedimenti els terminis per a fer efectiusaquestsingressos.
Certifico
La secretariadel Consell Comarcal de l' Alt Urgell, Montserrat
Article 20. Pressuposti compres
Pagesi Llop
l. El gerentés l' ordenadorde pagaments;presentael projectede
La SfU d'Urgell, 16 de setembrede 2003
pressupost al Consorci abans d'iniciar-se cada exercici
económic; finalitzat l'exercici, el liquida i ret els compres
generals.
2. Correspona l'assembleagenerall'aprovació deIspressupostos
CIRCUff DE MOTOCROS DE CATALUNYA
i deis comptes generals, aixi coro la de les modificacions
EDICfE
7683
pressuposÜries que determinin en tot moment les bases
Observat
error
a
I'edicte
publicat
al
BOP
núm.
58,
data
10-5-03,
d'execuciódel pressupost.
referenta I'aprovació del pressupostdel Consorcidel Circuit de
3. Senseperjudici de la unitat pressupostBriai comptable,els
Motocrós de Catalunyaper I'any 2003, es fa pública la scgiient
ingressosi les despesescorresponentsals diferentsprogramesde
rectificació als efectespertinents:
la Iniciativa Leader + o Proder han de ser objecte també d'una
On hi dio: Ingressos.Total ingressos:1.763.671euros
comptabilitzacióauxiliar especificai independent.
Hi ha de dir: Ingressos.Total ingressos:1.563.671eurosi
Diligencia d' aprovació
On hi dio: Despescs.Total despescs:1.663.671euros
Per fer constar:
l. Que els precedentsestatutshan estat aprovats pels órgans Hi ha de dir: Despeses.Total despeses:1.563.671euros.
competentsde les entitats que a continuació s'esmenten,amb
Bellpuig, 23 de setembrede 2003
indicació de les datesde la sevaaprovació:
El president,JosepPont i Sans
Ajuntamentd' Alas i Cerc: 9 d'abril de 2001
Ajuntamentd' Arseguel:25 d'abril de 2001
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