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El Departament d’Agricultura paga 8,3 milions 
d’euros d’ajuts a la diversificació econòmica de 
zones rurals  i cooperació del Programa Leader 
de Catalunya 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM) ha pagat durant els darrers 4 mesos 7,7 milions d’euros dels ajuts per 
a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de 
Catalunya, i 600.000 euros de cooperació interterritorial entre grups d’acció 
local de Catalunya,  en el marc de l’eix 4 Leader, del Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya. 
 
Aquets ajuts tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que 
generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de 
llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats a actuacions 
per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels 
productes agraris, creació i desenvolupament de microempreses, foment 
d’activitats turístiques, i conservació i millora del patrimoni rural.  
 
Per a aquesta línia s’han subvencionat 218 projectes que han generat una 
inversió de 23,4 milions d’euros en els territoris rurals LEADER de Catalunya i 
la creació de més de 250 llocs de treball directes. 

 

GAL EXPEDIENTS 
SUBVENCIÓ 

PAGADA 

Associació pel desenvolupament rural de la Catalunya Central 23 657.645,16 

Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona 
Nord–Oriental de Catalunya 4 242.199,76 

Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges 
Bisaura 11 549.131,87 

Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i 
Anoia 20 732.148,80 

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya 19 426.139,48 

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 11 482.372,37 

Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori 31 853.874,64 

Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord 17 814.123,84 

Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça 12 381.430,42 

Consorci Leader Priorat-Baix Camp 21 545.832,26 

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques 19 971.767,86 

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 18 722.664,91 

Consorci Leader Urgell- Pla d’Urgell  12 341.382,50 
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TOTAL 218 7.720.713,87 

 

El DAAM ha realitzat un important esforç per a agilitzar la certificació i el 
pagament d’aquest ajuts, el que ha permès que el termini mitjà entre la 
certificació de l’ajut i el pagament sigui inferior a un mes.  
 
D’altra banda, també s’han pagat els cinc projectes de cooperació interterritorial 
participats pels grups Leader durant l’any 2012. Es tracta de projectes de 
temàtiques molt diverses com l’emprenedoria, els joves rurals, les energies 
renovables, la valorització dels productes agroalimentaris o la responsabilitat 
social empresarial, i que donen un valor afegit a l’aplicació de l’estratègia local 
de cada grup, permeten el desenvolupament d’actuacions de sostenibilitat 
empresarial i territorial, de promoció dels productes agroalimentaris de qualitat 
que es produeixen al territori i de la seva sinèrgia amb la restauració, el turisme 
i el comerç, de suport a emprenedors per tal que puguin generar activitats 
productives, a través de la implantació de vivers d’empresa rurals, de foment de 
l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables 
basades en fonts endògenes, especialment la biomassa, i de foment del retorn 
del capital humà format en les universitats a les zones rurals d’origen. 
 
Aquests ajuts estan cofinançats en un 30% pel Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER) 


