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Consulta sobre la proposta de delimitació de 
l’àmbit territorial Leader en el període de 
programació de la PAC 2023-2027 
 
La consulta s’inicia avui, dia 6 de juliol, i estarà oberta fins el 6 d’agost, 
amb l’objectiu d’informar a la ciutadania sobre la proposta de delimitació 
de l’àmbit territorial Leader en el període de programació 2023-2027, i 
rebre aportacions de les persones participants 
 
La Secretaria d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya inicia, avui, una consulta al portal 
Participa sobre la proposta de delimitació de l’àmbit territorial Leader, en el 
període de programació de la Política Agrària Comuna (PAC) 2023-2027.  
 
Mitjançant aquest procés participatiu, es pretén informar la ciutadania de la 
proposta de delimitació de les zones geogràfiques on s’aplicarà les estratègies 
de desenvolupament local amb l’enfocament Leader a Catalunya dins del Pla 
Estratègic de la PAC 2023-2027, i rebre propostes que permetin completar-la i 
adaptar-la a les necessitats exposades per les persones participants, en la 
mesura de les possibilitats que ofereix el programa. 
 
La proposta s’orienta a organitzar el territori rural català de forma que es pugui 
obtenir els millors resultats dels programes amb metodologia Leader, afavorir la 
concentració dels beneficis del programa en els municipis de menys població i 
densitat, de pitjor comportament demogràfic, de més gran dependència de 
l’agricultura, i en l’ocupació, així com en aquells que es trobin més allunyats 
dels principals centres de serveis. 
 
En la proposta també s’ha considerat l’experiència anterior en la gestió de 
programes amb enfocament Leader, amb  la inclusió de la totalitat del territori 
Leader establert per a l’actual període de programació 2014-2022, en l’àmbit 
territorial del Leader pel Pla Estratègic 2023-2027, l’ordenació territorial de 
Catalunya, en base comarcal, i les dotacions financeres a mobilitzar, que 
obliguen a ser selectius en la delimitació i en el nombre de municipis Leader. 
 
El procés participatiu es focalitzarà en el contingut de la proposta de delimitació 
de les zones geogràfiques on s’aplicarà estratègies de desenvolupament local 
amb l’enfocament Leader a Catalunya dins del Pla Estratègic de la PAC 
2023.2027, en base a 3 eixos de debat: la continuïtat en la delimitació Leader 
dels 556 municipis que pertanyen a l’àmbit Leader 2014-2022; la inclusió de 
micropobles, municipis de menys de 500 habitants, que tinguin continuïtat 
territorial amb els altres municipis Leader; i els municipis amb problemàtiques 
greus, que també tinguin continuïtat territorial amb els altres municipis Leader, i 
que es trobin més allunyats dels principals centres de serveis. 
 
 



    Comunicat de premsa                   
  

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Adreça electrònica: premsa.daam@gencat.cat 
Telèfon de contacte: 93. 304.67.19 

Fons Europeu Agrícola  
de Desenvolupament Rural:  
Europa inverteix en les zones rurals 

Per a més informació:  
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210706_participa_consulta_nou_
pdr 
 
 
 
 
 


