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ASSUMPTE 

SELECCIÓ DELS GRUPS D'ACCIÓ LOCAL LEADER 2014-2020 I DE LES ESTRATÈGIES 

DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU  

BASES 

ORDE 5/2016, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i regula la selecció dels Grups d'Acció Local LEADER 2014-

2020 i de les estratègies de desenrotllament local participatiu (DOCV núm. 7764, de 20/4/2016). 

DEFINICIONS DE GAL I EDLP 

o Grup d'Acció Local (GAL): entitat formada per un col·lectiu equilibrat i representatiu d'agents 

econòmics i socials, públics i privats, amb presència en el territori d'actuació, que assumeix l'elaboració 

i posada en marxa d'una EDLP. 

o Estratègia de desenvolupament local Participatiu (EDLP): conjunt coherent d'operacions el fi del qual 

és satisfer objectius i necessitats locals, i que contribueixen a la realització de l'estratègia de la Unió 

per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, dissenyada i posada en pràctica per un GAL. 

ÀMBIT D'APLICACIÓ 

El territori d'actuació dels GAL LEADER 2014-2020 i els seus EDLP serà l'espai rural definit en el Programa 

Operatiu de la Comunitat Valenciana (PDR-CV) 2014-2020, els termes municipals o del qual part d'aquests 

s'arrepleguen en l'annex II de l'Orde. 

La població afavorida per una EDLP estarà compresa entre 10.000 i 150.000 habitants, amb alguna 

excepció en zones escassament poblades. 

FINANÇAMENT 

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Mesura 19. Suport per al desenvolupament local de LEADER, del 

PDR-CV 2014-2020. Aquesta mesura rep tres tipus de cofinançament: comunitària, nacional i autonòmica. 

El finançament comunitari serà a través del FEADER (Fons Europeu per a l'Agricultura i el Desenrotllament 

Rural) amb un percentatge de cofinançament del 53%. El finançament nacional s'efectuarà amb càrrec als 

pressupostos del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i el finançament autonòmic amb 

càrrec al pressupost de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. 

 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/20/pdf/2016_2639.pdf
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REQUISITS D'ORGANITZACIONS CANDIDATES A GAL 

o Els seus socis seran representants dels interessos socioeconòmics locals, públics i privats, en els que ni 

les autoritats públiques, ni cap altre grup d'interés concret represente més del 49% dels drets de vot 

en la presa de decisions. 

o Comptaran amb una junta directiva en què la procedència i/o representació territorial dels seus 

membres haurà de ser diversa, de manera que aquest òrgan tinga una representació equilibrada dels 

distints components territorials de la zona geogràfica de programació. 

o No tindran ànim de lucre i hauran d'adoptar la forma jurídica d'associació. 

o Hauran de disposar o comprometre's a contractar un equip tècnic amb formació i capacitat per a 

gestionar una EDLP, al front de la qual se situarà un coordinador o gerent. 

o Es comprometran a elaborar una EDLP basada en els recursos del territori i quantificada per objectius 

i prioritats, comprenent les actuacions i inversions previstes en el període de programació fins a 2020. 

o Hauran de disposar d'estatuts o de justificant d'haver presentat sol·licitud d'aprovació d'estatuts. 

o Hauran de constituir i mantindre al llarg del període un conjunt equilibrat i representatiu d'agents 

econòmics i socials, públics i privats, amb implantació en la comarca d'actuació, que definisquen una 

estratègia, informen i assessoren la població rural, mobilitzen i estimulen les comunitats de cara al 

desenvolupament econòmic i social del territori, i promoguen l'execució de projectes d'inversió que 

generen ocupació estable i durador i milloren la qualitat de vida. 

CONTINGUT EDLP 

o Definició de la zona i la població objecte de l'estratègia. 

o Examen de les necessitats i el potencial de la zona, amb una anàlisi DAFO; identificació dels graus de 

ruralitat dels municipis d'acord amb l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, prioritzant les 

accions en els municipis de major índex de ruralitat. 

o Descripció de l'estratègia i els seus objectius, de les característiques integrades i innovadores de la 

mateixa, així com una jerarquia d'objectius, metes mesurables quant a productivitat i resultats, efectes 

sobre l'ocupació estructural i durador, impacte sobre el medi ambient, mitigació del canvi climàtic i 

adaptació a aquest, així com accions de producció local, proximitat i agroecològica. 

o Descripció del procés de participació de la comunitat en el desenrotllament de l'estratègia. 

o Pla d'acció en què es demostre la manera en què els objectius es tradueixen en accions, incloent-hi un 

pla d'indicadors d'execució, de resultats i d'impacte. 

o Descripció de les disposicions de gestió i seguiment de l'estratègia que demostre la capacitat del GAL 

per a posar-la en pràctica. 

o Pla financer per a l'estratègia, contemplant l'assignació prevista del Fons FEADER i la participació 

nacional. Aquest pla contemplarà una distribució per anualitats. 
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CRITERIS DE SELECCIÓ     

La selecció, tant dels GAL com de les EDLP, tindrà caràcter de concurrència competitiva, per la qual cosa 

seran seleccionades totes les organitzacions i estratègies que aconsegueixen 50 punts de la baremació 

establida per a això en els annexos VI i X, respectivament, de l'Orde, i complisquen les condicions i requisits 

establits en la mateixa. 

TERMINIS     

o Sol·licituds candidats GAL: un mes a partir de l'endemà de la data de publicació de l'Orde en el DOCV. 

o Resolució selecció candidats GAL: quatre mesos, comptats des de la finalització del termini de 

presentació de sol·licituds. 

o Presentació EDLP: tres mesos a partir de l'endemà a la publicació de la resolució de selecció de GAL 

provisionals en el DOCV. 

o Resolució selecció EDLP: quatre mesos, comptats a partir de la data de finalització del termini de 

presentació de sol·licituds d'EDLP. 

MÉS INFORMACIÓ 

Conselleria de medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 

Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) 

Servei d'Estratègia Territorial Rural 

Tel.: 961 247 103 / 961 247 111 

Adreça electrònica: sgdr@gva.es 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

Eugenio de Manuel Rozalén 

Director de Coordinació 

Adreça electrònica: eudemaroz@fvmp.org 

Yolanda Nicolau 

Tècnica Programes Europeus 

Adreça electrònica: ynicolau@fvmp.org 
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