CRITERIS VALORACIÓ PRODUCTIUS
ORDRE ACC/177/2021, de 13 de setembre
EIXOS

EQUILIBRI TERRITORIAL

CRITERIS DE SELECCIÓ1

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

DESCRIPCIÓ

Nuclis de població de fins a 300 habitants
Nuclis de població de 301 a 600 habitants
Nuclis de població de 601 a 1000 habitants
Es puntuarà segons l'emplaçament de la inversió:
aquelles inversions que es realitzin en àrees amb baix Nuclis de població de 1001 a 1500 habitants
nombre d'habitants i que hi comportin un increment Nuclis de població de 1501 a 3000 habitants
de l'activitat econòmica aconseguiran millor
Nuclis de població de 3001 a 4500 habitants
puntuació.
Nuclis de població de 4501 a 6000 habitants
Nuclis de població de 6001 a 7500 habitants
Nuclis de població de més de 7500 habitants
Joves (menys de 40 anys).
Persona física

Es valorarà l'actuació d'acord amb la tipologia del
promotor: les inversions promogudes per joves
aconseguiran més puntuació davant d'altres
promogudes per dones i col·lectius amb dificultats
d'insersió, altres entitats i cooperatives o
associacions sense ànim de lucre amb finalitats
TIPUS DE SOL·LICITANT I JOVES socials. Tindran un plus de punts les actuacions
promogudes per persones empadronades o entitats
amb la seu fiscal en el nostre territori GAL. Tindran
un plus de punts els sol·licitants que tinguin
consideració de microempresa tenint en compte pel
seu còmput treballadors, socis de l'empresa,
autònoms, etc.

Persona jurídica
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PUNTUACIÓ
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Dones i col·lectius amb dificultats d'inserció.

40

Homes de 40 anys o majors i de 50 anys o menors.

30

Entitat participada per joves en un 100%.

60

Entitat participada per joves en igual o més d'un
75% i menys d'un 100 %.
Entitat participada per joves en més d'un 50% i
menys d'un 75 %.

40
85

35

Entitat participada dones en igual o més d'un 75%.

35

Altres entitats.
Cooperatives o associacions sense ànim de lucre
amb finalitats socials.
Si el projecte està promogut per persona empadronada o entitat amb seu fiscal
al territori del GAL.

30

Si el sol·licitant té la consideració de microempresa

40
+ 15
+ 10

MODALITAT DE PROJECTE

Es valorarà el projecte depenent del tipus d'actuació
a fer: es vol afavorir aquelles inversions que suposin
la creació d'una nova activitat respecte a d'altres que
suposin un trasllat, ampliació o millora tenint en
compte, també, si comporten canvis substancials o
no. Es consideraran canvis substancials la fabricació
de nous productes, la millora en els processos
productius, l'augment del valor afegit del producte,
l'augment de la producció, l'oferta de nous serveis als
clients, l'augment de la categoria de l'establiment i
l'augment del nombre de places de l'establiment.
Tindran un plus aquells projectes que s'adeqüen a
l'estratègia del Gal: utilització de recursos endògens
i/o de producte agroalimentari local,
desenvolupament d'activitats d'ecoturisme o
transició energètica i gestió sostenible.

Creació d'una nova activitat

75

Ampliació o millora de l'activitat existent que comporti canvis substancials

55

Ampliació o millora de l'activitat existent que no comporti canvis substancials

35
95

Plus per adequació a l'estratègia del Gal: utilització de recursos endògens i/o de
producte agroalimentari local, desenvolupament d'activitats d'ecoturisme o
transició energètica i gestió sostenible

+ 20

Contractacions indefinides de nous/noves treballadors/es joves (menys de 40
anys)

OCUPACIÓ

Es puntuarà en aquells casos que la inversió suposi la
creació de llocs de treball lligats a l'activitat que
s'està subvencionant. S'exclouran els llocs de treball
temporals i aquells que no vagin directament
relacionats amb la inversió sol·licitada.

20 (c/u)

40

Contractacions indefinides de nous/noves treballadors/es que no siguin joves

10 (c/u)

CANVI CLIMÀTIC

INNOVACIÓ

VIABILITAT ECONÒMICA

Es valorarà si el projecte és sensible amb la transició
energètica i gestió sostenible i proposa accions extra
que no són d'obligat compliment. Concretament es
valorarà la implantació d'energies renovables
(biomassa, solar tèrmica, solar fotovoltaica,
geotèrmia, mini eòlica i/o hidràulica). També es
puntuarà les mesures d'estalvi d'aigua com és la
recollida d'aigues pluvials i/o aprofitament d'aigües
grises així com les accions per minimitzar la
generació de residus.
També aconseguiran punts aquells projectes que
demostrin una vinculació amb l'elaboració,
transformació i/o comercialització de productes
ecològics.
Tindran un plus de punts els sol·licitants que es
comprometin a realitzar l'autodiagnosi energètica.

Ús d'energies renovables: biomassa, solar tèrmica, solar fotovoltaica,
geotèrmia, mini eòlica i/o hidràulica

10

Accions encaminades estalviar aigua com recollida d'aigües pluvials i/o
aprofitament d'aigües grises.

10

35

Minimització de la generació de residus

5

Projecte vinculat a productes ecològics

5

Plus pel compromís de realitzar l'autodiagnosi energètica

5

Es valoraran aquells projectes que siguin innovadors
i/o singulars que tinguin impacte socioeconòmic i/o Projectes innovadors i/o singulars que tinguin impacte socioeconòmic
diversifiquin l'activitat econòmica del territori així
com les empreses o projectes que promoguin la
Projecte vinculat a la recerca
recerca.

20
30
10

Viabilitat del projecte i justificació.
Afavorir aquells projectes que puguin demostrar una
Fonts de finançament acreditades
alta viabilitat, que demostrin posseir finançament
definitiu i que aportin informació addicional respecte
Grau d'execució del projecte
el grau d'execució del projecte.

10
15
40
15
TOTAL

400

CRITERIS VALORACIÓ NO PRODUCTIUS

ORDRE ACC/177/2021, de 13 de setembre
EIXOS

CRITERIS DE SELECCIÓ1

EQUILIBRI TERRITORIAL

Es puntuarà segons l'emplaçament de la inversió:
aquelles inversions que es realitzin en àrees amb
baix nombre d'habitants aconseguiran millor
puntuació.

TIPUS DE SOL·LICITANT

Es vol afavorir aquelles inversions promogudes per
entitats que agrupin o representin a sectors més
amplis del territori.

MODALITAT DE PROJECTE

OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ
Nuclis de població de fins a 300 habitants
Nuclis de població de 301 a 600 habitants
Nuclis de població de 601 a 1000 habitants
Nuclis de població de 1001 a 1500 habitants
Nuclis de població de 1501 a 3000 habitants
Nuclis de població de 3001 a 4500 habitants
Nuclis de població de 4501 a 6000 habitants
Nuclis de població de 6001 a 7500 habitants
Nuclis de població de més de 7500 habitants

PUNTUACIÓ
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Consell comarcal

Altres: Ajuntaments, EMD, Consorci, associacions, fundacions o
empreses públiques (participades per ens locals en igual o més d'un
25%)
Es valorarà el projecte depenent del tipus d'actuació Projecte vinculat a la recuperació del patrimoni cultural i natural
a fer. Es vol afavorir aquelles inversions que estiguin Projecte vinculat a infraestructures públiques que promou la mitigació del
relacionades amb els recursos locals i/o creï sinergies canvi climàtic
al territori.
Projecte vinculat a les infraestructures recreatives que genera activitat
Tindran un plus aquells projectes que s'adeqüen a
econòmica i ocupació
l'estratègia del Gal: utilització de recursos endògens
i/o de producte agroalimentari local,
Plus per adequació a l'estratègia del Gal: utilització de recursos
desenvolupament d'activitats d'ecoturisme o
endògens i/o de producte agroalimentari local, desenvolupament
transició energètica i gestió sostenible.
d'activitats d'ecoturisme o transició energètica i gestió sostenible

Es puntuarà en aquells casos que la inversió suposi la
creació de llocs de treball lligats a l'activitat que
s'està subvencionant. S'exclouran els llocs de treball
temporals i aquells que no vagin directament
relacionats amb la inversió sol·licitada.

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
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+ 20

Contractacions indefinides de nous/noves treballadors/es joves (menys de 40
anys)

20 (c/u)

20

Contractacions indefinides de nous/noves treballadors/es que no siguin joves

10 (c/u)

CANVI CLIMÀTIC

INNOVACIÓ

Es valorarà si el projecte està sensibilitzat amb la
transició energètica i gestió sostenible i proposa
accions extra i que no són d'obligat compliment.
Concretament es valorarà la implantació d'energies
renovables (biomassa, solar tèrmica, solar
fotovoltaica, geotèrmia, mini eòlica i/o hidràulica).
També es puntuarà les mesures d'estalvi d'aigua com
és la recollida d'aigues pluvials i/o aprofitament
d'aigües grises així com les accions per minimitzar la
generació de residus.
Tindran un plus de punts els sol·licitants que es
comprometin a realitzar l'autodiagnosi energètica.

Ús d'energies renovables: biomassa, solar tèrmica, solar fotovoltaica,
geotèrmia, mini eòlica i/o hidràulica

10

Accions encaminades estalviar aigua com recollida d'aigües pluvials i/o
aprofitament d'aigües grises.

10

Minimització de la generació de residus

5

30

Plus pel compromís de realitzar l'autodiagnosi energètica

5

Projectes innovadors i/o singulars que tinguin impacte en el desenvolupament
Es valoraran aquells projectes que siguin innovadors
de la zona
i/o singulars per al desenvolupament del territori, i
que promoguin la recerca.
Projecte vinculat a la recerca

40
55
15

Viabilitat econòmica del projecte i justificació del projecte

VIABILITAT ECONÒMICA

Afavorir aquells projectes que puguin justificar la
seva finalitat i que siguin viables en el temps, que
demostrin posseir finançament definitiu i que
aportin informació addicional respecte el grau
d'execució del projecte.

30

Fonts de finançament consolidades

50
90

Grau execució del projecte

10
TOTAL

400

