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 Entitat sense afany de lucre, 
reconeguda pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia,Pesca i 
Alimentació per a aplicar el 
desenvolupament local participatiu
LEADER en el marc del Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) de 
Catalunya 2014-2020.

ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES 
BISAURA: Grup d’Acció Local (GAL)



Grups d’Acció Local Catalans

 A Catalunya 
hi ha 11 
Grups
d’Acció
Local (Gals) 
repartits per 
tot el territori
rural.



Associació Leader Ripollès Ges Bisaura

Socis:

Consell Comarcal del Ripollès
Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura
Consorci Ripollès Desenvolupament
Consorci dels Espais Naturals del
Ripollès
Universitat de Vic

Agrària de Torelló SCCL
Agropecuària de Vallfogona de Ripollès
SCCL
Unió de Pagesos de Catalunya
Associació Propietaris Forestals Serra
de Bellmunt
Gremi de carnissers i xarcuters
artesanals de la província de Girona
Fundació MAP
Fundació Eduard Soler



Què fem els Grups d’Acció 
Locals?
 Tramitació d’Ajuts destinats al desenvolupament

local per la diversificació de les zones rurals.

o Inversions per la creació, ampliació o millora d’activitats
econòmiques

 Treballar en projectes de cooperació, com element
de dinamització territorial.

○ Com : Enfocc, Odisseu, Start_up, Gustum,....Ens
Mengem les Valls (entre d’altres)





https://enegest.energiaibosc.com/

 Eina gratuïta de gestió energètica per a 
empreses o particulars.

 Principals funcions:
o Comptabilitat energètica
o Càlcul de la petjada de carboni
o Càlcul de ràtios de consum, cost i petjada de 

carboni



Detecció de tarifes enganyoses

Exemple tallers metal·lúrgics

• Preu amb descompta aplicat molt superior a la 
mitjana de preus del mercat.

Estalvi potencial:
2.007,14€



Potència contractada inferior a la demanda real

Exemple torneria/fusteria

• Potència contractada 25 kW.
• Potència demandada 69 kW. 

• Potència màxima facturada 156kW.

Estalvi potencial anual:
7.964,04€



Potència contractada superior a la demanda real

Exemple Hotel

• Potència contractada 75 kW.
• Potència demandada 12 kW. 

• Potència màxima facturada 63 kW.

Estalvi potencial anual:
5.923,76€



Detecció del consum d’energia reactiva

Exemple Restauració

• Consum d'energia reactiva superior al permès.
• Recarrega d’aproximadament 2000 €/any 

• Inversió en instal·lacions de condensadors d’aproximadament 1000 €
• Taxa d’amortització 6 mesos

Estalvi potencial anual:
2.000 €





Els projectes i programes CLIMA
Adquisició de crèdits de carboni vinculats a projectes de reducció d’emissions

 Promoguts a través del FES-CO2
(magrama).

 Marcar un camí de transformació
del sistema productiu espanyol
cap a un model baix en carboni.

 Compra de crèdits en forma de
reduccions verificades
d'emissions.

 Acollir-se al projecte Clima suposa
percebre 9,7 euros per tona de
CO2 que no s’ha emès en
comparació amb les emissions de
la caldera d’origen.



Exemples anualitat 2015
 Casa rural amb caldera de 35kW: consum anual d’estella de 20,58 

tones. Emissions estalviades = 14,62 tones CO2 i import associat de 
103,80 € (Ripollès)

 Granja amb caldera de 130kW: consum anual de 92,91 tones de 
pellet. Emissions estalviades = 126,25 tones CO2 i import associat 
de 896,38 € (Pla de l’Estany)

 Hotel amb caldera de 580kW: consum anual de 253,88 tones 
d’estella. Emissions estalviades = 251,88 tones CO2 i import 
associat de 1.788,35 € (Berguedà)

 Càmping amb caldera de 950kW: consum anual d’estella de 503,23 
tones. Emissions estalviades = 493,14 tones CO2 i import associat 
de 3.501,29 € anualitat 2015 (Berguedà)



Calderes verificades anualitat 2015





Qui els concedeix, tramita i 
financia? 

Tramita:

Grup d’acció Local 
Associació Leader 

Ripollès Ges 
Bisaura

Tramita:

Grup d’acció Local 
Associació Leader 

Ripollès Ges 
Bisaura

Concedeix:
Generalitat de  

Catalunya 
DARP

Concedeix:
Generalitat de  

Catalunya 
DARP

Comissió EuropeaComissió Europea

FEADER
Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural

PDR 2014-2020
Programa de Desenvolupament 

Rural de Catalunya

LEADER
Ajuts a l’aplicació del 

desenvolupament local 
participatiu Leader 

Cofinançament 

43%

Cofinançament 

57%

Dotació 
pressupostària 

2017 

603.169,30€



Qui es pot beneficiar dels ajuts? 

Privats 

que realitzin inversions en: 

Persones físiques (autònoms)

Persones jurídiques: 

Microempreses

PIMEs

Cooperatives

Associacions o fundacions (participades <50% ens públics)

· Empreses agroalimentàries 

· Empreses no agroalimentàries



Què subvencionen ? 

Inversions de creació, ampliació o millora de mínim 12.000€
IVA no inclòs pels privats, i de mínim 40.000€ pels públics.

 Honoraris tècnics: màxim 8% de la inversió en obra civil

 Obra civil: obra i instal·lacions

 Equipament

Projectes viables econòmica, tècnica i legalment.

Aquests ajuts són compatibles amb d’altres que, per la mateixa finalitat, 
puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, 

que no estiguin finançats per fons de la Unió Europea, ni del PDR de 
Catalunya, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el 40% del cost 

de la inversió subvencionable.  



Què NO subvencionen ? 
Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data

anterior a la data de la visita de no-inici d’inversions.

Projectes en fases que no permetin el funcionament de l’activitat
econòmica.

Inversions en apartaments turístics, habitatges d’ús turístic i
terrenys d’acampada.

Béns mobles amb una vida útil inferior a 5 anys, materials
fungibles i parament de la llar.

La compra de terrenys, immobles, vehicles, equips i béns de
segona mà.

Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les
inversions finançades amb el lísing i el rènting

Altres despeses de llicències, patents,

permisos, impostos, etc.



Quina és la quantia de l’ajut? 

• Màxim 40% de la inversió
• Mínim 22,5% de la 

inversió
Privats

Import màxim subvencionable per projecte i per anualitat: 100.000€

Import màxim que pot rebre un mateix beneficiari en el període de
3 anys: 200.000€

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord a uns
criteris de selecció i priorització dels projectes. Règim de
concurrència competitiva.



Quins són els compromisos del 
beneficiari? 
Ser propietari, usufructuari, llogater o cessionari de les

instal·lacions on es realitzarà la inversió.

Fer els pagaments de les factures de la inversió, mitjançant
transferència bancària , que hauran de ser de data posterior
a la visita de no inici d’obres.

Durant 5 anys mantenir, gestionar directament i fer publicitat
de l’activitat subvencionada .

En cas d’ajuts superiors a 50.000€ cal un aval del 15%, en cas
d’una execució per sota del 70% o d’una renúncia s’executarà
l’aval

Termini execució inversió presentada : 30 de juny de 2019



Procés de tramitació sol·licitud 2 
fases:

Fase 1:
Sol·licitud de documentació

Valoració projectes

Aprovació 

Fase 2:
Documentació complementaria (només els 

aprovats)



FASE 1 : Moment de la sol.licitud

 Dades d’identitat de la persona sol·licitant: DNI o NIF

 Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió

 Projecte signat per un professional competent, o bé memòria
valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita 
l’ajut.

 En el cas que sigui una empresa en funcionament: còpia de la 
comunicació, autorització o llicència ambiental

 Documents acreditatius de despesa: 
Factures proforma o 
Pressupostos

En els casos en què la despesa subvencionable superi els 50.000 
euros de cost d’execució d’obra, o de 18.000 euros en el supòsit de 
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis 



 Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que 
en deixi constància.

 a) Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica 
(escriptura de constitució, estatuts, posteriors modificacions, si 
s'escau)

 b) Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu 
corresponent (Registre Mercantil)

 c) Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de 
l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents. 

 Pla de viabilitat.

 Certificat de compatibilitat urbanística o permís d’obres.



MOLT IMPORTANT

 En el moment de la sol·licitud estar al
corrent de pagament amb:

 Seguretat Social
 i amb l’Agència Tributària.

(Declaració Responsable)

 Tramitació telemàtica: imprescindible tenir
signatura digital (o certifcat idCat) per
persones jurídiques.



Per més informació

Seu Ripollès:

Consorci Ripollès Desenvolupament

Pol. Ind. Els Pintors

C. Joan Miró, 2-4

17500 Ripoll

972 70 44 99

Seu Vall del Ges, Orís i Bisaura:

Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura

C. Enric Prat de la Riba, 17-19

08570 Torelló

93 850 53 13

www.ripollesgesbisaura.org
direccio@ripollesgesbisaura.org
leader@ripollesgesbisaura.org


