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Programa Viure al Poble Més 
 
Viure al Poble és un programa del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals per millorar la qualitat de vida i el benestar de la població dels 
municipis petits i mitjans, i en especial, de les zones rurals de Catalunya. 
 
Aquest és un instrument d’intervenció integral per afavorir la instal·lació i 
desenvolupament d’activitat econòmica o d’iniciatives emprenedores que 
permetin la dinamització i l’augment del desenvolupament local dels municipis 
catalans amb un menor nombre d’habitants. 
 
Municipis de fins a 3.000 habitants 
 
Una de les principals novetats del programa és l’ampliació del límit d’habitants 
per optar a l’ajut que ha passat de 2.000 a 3.000. D’aquesta manera, el 
programa està destinat als municipis de fins a 3.000 habitants que requereixen 
d’atenció especial per tenir problemes demogràfics, econòmics i socials, 
derivats de la manca d’activitat econòmica i la degradació urbana, dificultats 
d’accés a infraestructures, abandonament o despoblament, manca 
d’oportunitats laborals. 
 
S’hi accedeix a través d’una convocatòria pública d’ajuts per finançar projectes 
impulsats pels ens locals. 
 
Projectes socioeconòmics per revitalitzar els pobles 
 
Amb el programa Viure al Poble Més, el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals pretén contrarestar els problemes de caràcter 
demogràfic, econòmic i social que presenten els municipis més petits. 
D’aquesta manera, el programa incideix en una clara línia socioeconòmica: la 
potenciació i valorització del patrimoni cultural dels territoris i de les 
infraestructures de caire turístic o econòmic que pretenguin la regeneració 
integral de zones degradades. 
 
L’objectiu general és bastir una estratègia promoguda des de la pròpia 
administració local per fer possible l’aparició de noves iniciatives econòmiques 
per augmentar el desenvolupament. A més d’afavorir la cohesió territorial i 
evitar-ne la despoblació, els objectius perseguits són: la creació de noves 
expectatives laborals i econòmiques, el foment del creixement econòmic des 
d'un punt de vista sostenible i fent ús dels recursos endògens per diversificar 
l'activitat de l'entorn local i rural, la millora de la qualitat de vida i el benestar de 
la població a les zones rurals, i la promoció d’estratègies adients per al 
desenvolupament integral d’aquests territoris. 
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Promoure estratègies adients pel desenvolupament de les zones rurals 
afavoreix la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i la vertebració territorial de 
Catalunya, tot creant noves expectatives per desenvolupar els pobles. 
 
 
Tres línies d’actuació: 
 
- Projectes integrats per la regeneració urbana i rural: projectes de 

regeneració de zones urbanes i rurals degradades, adequació i integració 
dels nuclis de població i, especialment, desenvolupament de programes 
integrals que comportin una millora social, urbanística i econòmica del nucli 
de població i actuacions de caràcter integral destinades a la rehabilitació 
física, el foment del benestar social i la dinamització econòmica de les àrees 
urbanes immerses en un procés de regressió urbanística lligat a problemes 
demogràfics, socials o econòmics. 

 
- Valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural: actuacions 

integrals, entre altres, de millora, conservació i dotació d’equipaments, 
monuments, paratges d’interès cultural i de restauració de béns mobles de 
museus i conjunts historicoartístics. Projectes de millora i/o restauració del 
patrimoni arquitectònic típic d’una zona i que tingui la declaració de Béns 
Culturals d’Interès Local (BCIL), per tal de ser destinats a usos culturals.  

 
- Ajuts per millorar els serveis turístics: actuacions integrals, entre altres, 

de millora dels accessos a espais d’interès turístic; de creació d’espais 
d’informació turística o oficines de turisme i de millora de l’equipament de 
les oficines actuals; de millora de la senyalització turística i d’embelliment 
dels entorns turístics; de creació de centres d’interpretació turística; de 
desenvolupament de plans i campanyes de dinamització i promoció 
turística, etc. 

 
 
Característiques dels ajuts 
 
Els municipis han de presentar projectes amb una despesa mínima de 600.000 
euros i màxima de 1.200.000 euros. Cal que s’ajustin a les línies d’actuació del 
programa, que s’hagin iniciat després de l’1 de gener de 2007 i que estiguin 
executats i pagats el 31 de desembre de 2014. 
 
A diferència de les últimes convocatòries del Viure al Poble, que es cofinançava 
nomes fins al 55%, en aquesta nova convocatòria del Viure al Poble Més, el 
cofinançament màxim és del 65% de la despesa subvencionable.  
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Finançament  
 
En total, el programa Viure al Poble Més suposarà una inversió global al territori 
de 14.000.000 euros. Aquesta convocatòria d’ajuts té un pressupost de 
9.100.000 euros. Els Fons Europeus pel Desenvolupament Regional (Feder) hi 
aporten 7.000.000 euros i el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals 2.100.000 euros restants, que es corresponen al 15% de la 
despesa subvencionable total. 
 
Aquest 15% subvencionable per part del departament de Governació tindrà 
caràcter de bestreta mitjançant un únic pagament, sempre sotmès a les 
condicions de justificació del Feder, a la normativa de subvencions de la 
Generalitat i a la normativa de la convocatòria. 
 
La subvenció mínima a atorgar per projecte serà de 390.000 euros i la màxima 
de 780.000 euros.  
 
Així mateix, per primera vegada els beneficiaris poden optar al finançament de 
l’import de la subvenció europea, mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF), 
en unes condicions marc pactades entre l’ICF i la Direcció General 
d’Administració Local. Aquest finançament serà valorat de forma 
individualitzada per a cada ajuntament. 
 
 
Criteris de selecció 
 
Els criteris que s’han tingut en compte a l’hora de resoldre la convocatòria són 
els següents: criteris de maduresa, pels quals s’avalua la disponibilitat de 
cofinançament per a l’execució de l’operació; criteris socioeconòmics, com que 
les actuacions signifiquin una potenciació de les infraestructures turístiques, 
així com que hi hagi un nombre elevat d’habitants directament beneficiats per 
l’operació i es provoqui la creació, el manteniment o la consolidació de llocs de 
treballa de qualitat; criteris de complementarietat pel qual l’actuació comporti un 
canvi significatiu al nucli beneficiat; criteris innovadors, que comportin l’ús i la 
difusió de noves tecnologies en àmbits on no s’utilitzaven anteriorment; i criteris 
mediambientals, pels quals es preservin els espais naturals fràgils.  
 


