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PLA DE SUPORT PER A CONSELLS COMARCALS I AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER FER FRONT A LES DESPESES DE REDACCIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ 

QUE IDENTIFIQUIN, VALORIN I PLANIFIQUIN EL DESENVOLUPAMENT D’INVERSIONS
SUSCEPTIBLES DE CONTRIBUIR A LA TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA 

DE LES TERRES DE LLEIDA, PIRINEU I ARAN I ACCEDIR A CONVOCATÒRIES
DEL NGEU PER ADMINISTRACIONS LOCALS



Voleu rebre l’ajut per redactar projectes que contribueixin 
a la Transformació Econòmica?

SI
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Presentar formulari d’acceptació a partir de l’endemà de la publicació

Nota: si l’import que es sol·licita no es pot justificar quan pertoqui,
s’haurà de retornar l’ajut amb interessos de demora. 

NO No realitzar
cap acció

Es pot acceptar l’import total (30.000€) o parcial
en el cas que el cost de l’acció sigui inferior!

10 dies
hàbils

des de l’endemà 
de la publicació

Termini per acceptar



Àmbits temàtics d’abast comarcal per a la redacció de projectes d’inversió

Àmbits de l’Ajuntament de Lleida per a la redacció de projectes d’inversió

Foment dels sistemes de recollida selectiva i la millora dels actuals.

Desenvolupament comarcal de xarxes de calor municipals amb biomassa de proximitat.

Implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics a nivell comarcal.

Desenvolupament comarcal del potencial de generació solar fotovoltaica per autoconsum i/o 
consum compartit en cobertes d’edificis d’equipaments públics i en altres espais de titularitat 
pública qualificats de sistemes urbanístics on s’hi admeti la implantació de plaques solars.

Desenvolupament d’habitatge de lloguer social a nivell comarcal.

Millora de les xarxes d’aigua potable i sanejament municipals.

Altres a justificar.

Més enllà dels àmbits anteriorament especificats, es podrà identificar àmbits específicament 
vinculats a municipis de més de 50.000 habitants que siguin del seu interès.
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Despeses subvencionables

Compatibilitat d’ajuts

Honoraris tècnics, ja siguin de tècnics propis o 
externs per a la redacció de projectes objecte 
d’aquest pla.

Es podran incloure les despeses executades a 
partir de l’1 de gener de 2021.

Les subvencions concedides són compatibles 
amb l’obtenció d’ajuts per a la mateixa finalitat, 
sense que en cap cas la subvenció atorgada, per 
si sola o conjuntament amb altres ajuts o 
subvencions públiques o privades, podrà ser 
superior al cost total de l’actuació.

!
En cas de destinar l’ajut d’aquest pla a la 

redacció d’un projecte d’inversió en algun 
àmbit no inclòs en la proposta, se 
sol·licitarà la justificació de la selecció 

d’aquest en relació a la seva contribució a 
algun dels àmbits prioritaris de 

desenvolupament del Projecte Estratègic 
de Transformació Econòmica i a algun dels 

components del PRTR.

transformacioeconomica.cat

https://www.transformacioeconomica.cat/


Identificació clara de l’àmbit temàtic d’abast comarcal, o local en el cas 
de l’Ajuntament de Lleida, seleccionat per a la redacció de projectes 
d’inversió.

Diagnosi comarcal, o local en el cas de l’Ajuntament de Lleida, que 
justifica l’àmbit temàtic seleccionat.

Contribució de l’àmbit d’inversió seleccionat a algun dels àmbits 
prioritaris del Projecte Estratègic per la Transformació Econòmica de les 
Terres de Lleida, Pirineu i Aran i a algun dels Components del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Només en el cas que 
l’àmbit d’inversió seleccionat sigui “altres a justificar”.

Objectius i resultats esperats de les inversions.

Definició de criteris emprats per a la selecció de les inversions.

Descripció de les inversions.

Pressupost desglossat de les inversions previstes.

Pla de treball i calendari d’execució previst.
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Contingut mínim dels projectes:

Termini per finalitzar l’actuació

31/03/22

Termini per justificar l’actuació

31/05/22
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En cas de dubte, contactar amb:
 

Oficina Tècnica de Transformació Econòmica
www.transformacioeconomica.cat

oficinatecnica@transformacioeconomica.cat
973 230 393

Enllaç per consultar-ho:
AQUÍ

http://promocioeconomica.cat/pla-de-suport-per-a-consells-comarcals-i-ajuntament-de-lleida/

