Leader 2014 - 2022
Convocatòria 2022

ÀMBIT GEOGRÀFIC

Ribera d’Ebre:
Ascó, Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, Miravet, Móra d’Ebre,
Móra la Nova, La Palma d’Ebre, Rasquera, Riba-Roja d’Ebre,
Tivissa, La Torre de l’Espanyol i Vinebre.

Terra Alta:
Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, La Fatarella, Gandesa,
Horta de Sant Joan, El Pinell de Brai, La Pobla de Massaluca, Prat
de Comte i Vilalba dels Arcs.

PRESSUPOST

665.047,32 euros
Finançament:
57% Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)
43% Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

BENEFICIARIS

Privats:
Persones físiques
Persones jurídiques: microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions (participades per ens públics en menys d’un 25%)
Que realitzin inversions productives per a la creació, millora o ampliació de:
 Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris.
 Empreses no agroalimentàries.

Públics:
Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades,
consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques (participades per ens locals en igual o més d’un 25%).
Que realitzin inversions no productives en:
 Recuperació del patrimoni cultural i natural.
 Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
 Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

PRINCIPALS REQUISITS
 Inversions que generin activitat econòmica: inversió mínima de 12.000 euros (sense IVA) per a privats i de 40.000 euros (sense
IVA) per a públics.
 Garantir la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, a excepció dels públics, que només han de ser viables tècnicament.
 Inversions inferiors a 250.000,00 euros per a productes agroalimentaris inclosos a l’Annex I del Tractat UE (oli, etc.). No vi.
 En cas de persones jurídiques l’empresa ha de ser una pime i l’activitat ha de figurar a l’objecte social dels estatuts.
 No reunir els requisits i les condicions per optar als ajuts associats al Contracte Global d’Explotació.
 Compromís de mantenir i gestionar directament l’activitat durant 5 anys a partir de la data de pagament final de l’ajut.
 Ser propietari, usufructuari, llogater o cessionari del lloc on es realitza la inversió en el moment de sol·licitar l’ajut.
 Fer constar l’afecció de la subvenció a l’escriptura o registre de la propietat (només en cas de béns inventariables susceptibles de
ser inscrits al Registre de la propietat i si el beneficiari és la persona propietària de l’immoble).
 En el cas de privats amb ajuts superiors a 50.000,00 euros, presentar una garantia d’execució (aval o dipòsit en efectiu) del 15%
de l’import de la subvenció (15 dies a partir de l’endemà de rebre la resolució) .
 Terminis: abans del 30 de setembre de 2023 els privats han d’haver iniciat les obres i els públics han d’haver adjudicat l’obra.
Abans de 30 d’abril de 2024 s’ha d’haver executat i pagat tota la inversió.

DESPESES SUBVENCIONABLES

HONORARIS TÈCNICS

OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS

EQUIPAMENT I MOBILIARI

• Redacció i direcció d’obra de projectes d’execució d’obra (màxim 8%).
• Poden estar pagats fins a 1 any abans de la visita de no-inici d’obres.
Despeses de construcció i paleta.
Instal·lacions.
Altres: pintura, embelliment exterior...
Despeses generals.
Benefici industrial.
Els vials d'accés, les portades d'aigua i d'energia elèctrica, o d'altres
serveis, complementaris d'una altra inversió (màxim 30% de la inversió).
• Instal·lacions d’energies renovables només per autoconsum, i siguin
complementaris d'altres inversions (màxim 50% inversió).

•
•
•
•
•
•

• Equips i béns mobles nous amb vida útil superior a 5 anys.
• Maquinària nova.
• Programes informàtics, complementaris d’una altra inversió (màxim 30%
de la inversió).
• Webs de venda en línia (màxim 10.000,00 euros per projecte i una
web/App durant 5 convocatòries i 30% de la inversió).
• Adequacions de vehicles relacionats directament amb l’activitat (màxim
30% de la inversió). No accessoris ni complements vehicles.

DESPESES NO SUBVENCIONABLES
(Annex 4 de les bases)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projectes iniciats abans de la visita de no-inici d’obres i projectes fragmentats o per fases.
Empreses franquiciades, delegacions, sucursals, grups empresarials, cadenes...
Farmàcies, estancs, benzineres, administracions de loteria...
IVA, impostos, taxes...
Inversions finançades amb lísing i rènting.
Despeses corresponents a lloguers, tràmits de constitució d’empreses, estudis, memòries, llicències...
Promoció, publicitat, assistència a fires...
Compra de terrenys i d’immobles.
Equips i béns mobles de segona mà, material fungible (vida útil inferior a 5 anys), elements decoratius i
parament de la llar.
Despeses de simple reposició, manteniment i reparacions.
Trasllats d’activitats motivats pel compliment de la normativa vigent.
Mà d’obra pròpia.
Apartaments turístics, habitatges d’ús turístic i terrenys d’acampada que no siguin càmpings o similars.
Vehicles motoritzats.
Vestuari per a la pràctica de l’activitat subvencionada.
Inversions relacionades amb producció primària, maquinària agrícola i adquisició d’animals i plantes.
Qualsevol inversió relacionada amb el sector vitivinícola.

QUANTIA DELS A JUTS

Privats: 20%– 40% de les despeses elegibles.
Públics: 60% – 80% de les despeses elegibles.
 Màxim 100.000,00 euros per sol·licitant, projecte i convocatòria.
 Màxim 200.000,00 euros per sol·licitant durant 3 anys.
 Incompatible amb altres ajuts amb finançament europeu o ajuts d’altres operacions del PDR.
 Compatible amb altres ajuts amb acumulació màxima del 40 % (privats) i del 100 % (públics).

FORMULARI

SIGNATURA DIGITAL

Nou Procediment en base a la Llei 39/2015- Signatura digital
• La identificació de la persona sol·licitant es farà mitjançant sistemes de signatura
electrònica.
• En cas que el sol·licitant sigui persona jurídica caldrà el certificat digital de persona
jurídica o el certificat digital de persona física del representant de l’empresa.
• Com obtenir un certificat digital de persona física? El més pràctic és adreçar-se als
Consells Comarcals on podeu demanar cita prèvia.
idCAT Agència Catalana de Certificació:
(https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do)
DNI electrònic Dirección General de la Polícia (més informació)
(http://www.dnielectronico.es/)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PRIVATS

1. Formulari de sol·licitud on hi ha les declaracions responsables que cal llegir atentament
abans de signar.
2. Autorització de l’obra o actuació per part del propietari de l’immoble (només si el sol·licitant
no és el propietari).
3. Detall de les fonts de finançament de la inversió amb la documentació acreditativa
(préstecs, pòlisses, certificat de saldos bancaris, certificat d’operativa correcta...).
4. Estudi que acrediti que la inversió del projecte presentat és viable tècnicament i
econòmicament.
5. Projecte signat per un professional competent , si s’escau.
6. Memòria valorada i detallada (model facilitat pel CIS).
7. Còpia de la llicència municipal d’activitats (només activitats en funcionament).
8. Factures proforma o pressupostos. La persona beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres
ofertes de diferents proveïdors, independentment de l'import de la inversió, amb caràcter
previ a la contractació i no poden estar vinculades al beneficiari/a de l’ajut, i que no formin
part del mateix grup de societats.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PRIVATS

9. Dades d’identitat del sol·licitant i acreditació de la representació (estatuts, poders...).
10. Documentació de la titularitat del lloc on es realitza la inversió (nota simple, contracte de
lloguer...).
11. Llicències d’obra o certificat de compatibilitat urbanística, si s’escau.
12. Declaració responsable de ser PIME.
13. En cas de CB o SCP, no elevada a pública, autorització per poder consultar les dades dels
seus membres.
14. Certificat actualitzat d’inscripció al registre administratiu corresponent.
15. Certificat de l’acord de l'òrgan competent per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos
corresponents.
16. Persones jurídiques: estatuts, escriptures de constitució, certificats inscripció al registre
mercantil, acord per sol·licitar l’ajut...

DOCUMENTACIÓ DE VALORACIÓ

•

Un cop tancada la convocatòria s’inicia el procés d’elegibilitat (Comissió d’elegibilitat) i valoració
dels expedients (Comissió tècnica).

•

Per tal de valorar els expedients el CIS té uns criteris de valoració (consultar bases reguladores dels
ajuts). Per tal que la Comissió tècnica pugui valorar adequadament l’expedient, cal explicar molt bé
la inversió a la Memòria Valorada i adjuntar tota la documentació probatòria.

PROCEDIMENT

Sol·licitud

Visita no-inici

Resolució

Seguiment inversió

Presentació de sol·licitud i documentació fins al 30 de setembre de 2022
Sol·licitud telemàtica obligatòria.
A partir d’aquest moment es poden iniciar les obres o actuacions. Comissió
d’elegibilitat. Comissió tècnica (criteris).
El DACC té previst emetre resolucions a l’abril del 2023.
Abans del 30 de setembre de 2023 s’ha d’acreditar:
 Haver iniciat les obres o actuacions (en cas de privats).
 Haver adjudicat l’obra (en cas de públics).
El CIS farà un seguiment de les inversions per comprovar-ne l’estat

Certificació

Les obres o actuacions s’hauran d’executar i pagar abans del 30 d’abril de 2024
Justificació de la inversió amb presentació de documentació (factures, justificants
de les transferències, moviments bancaris...) i visita de fi d’obra.

Pagament

El DACC realitza el pagament de l’ajut

PER A MÉS INFORMACIÓ

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
Ribera d’Ebre

Terra Alta

Plaça Sant Roc, 2
Móra d’Ebre
977 401 851
977 402 792

Av. Catalunya, 31
Gandesa
977 421 926

info@cisriberaebre-terraalta.org
RECOMANACIÓ: atès el procediment telemàtic i els problemes que poden sorgir, us
recomanem no realitzar la sol·licitud telemàtica l’últim dia del termini.

