
 

 
 

PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LES ZONES RURALS LEADER 

DE CATALUNYA 2023 –2027 



 

 
 

 

La proposta s’orienta a: 

 

 Organitzar el territori rural català de tal forma que es puguin obtenir 
els millors resultats dels programes mitjançant LEADER. 

 Afavorir la concentració dels beneficis del programa en els municipis 

de menys població i densitat, de pitjor comportament demogràfic i de 

més gran dependència de l’agricultura en l’ocupació, així com en 

aquells que es trobin més allunyats dels principals centres de serveis  

L’objecte d’aquest estudi és fer una proposta fonamentada de delimitació de les zones  

geogràfiques a on s’aplicaran estratègies de desenvolupament local amb l’enfocament  

LEADER a Catalunya dins del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027  



 

 
 

LA ZONA LEADER 14-22 EN DADES ✎  
  

♦ Cobreix el 73% de la superfície total de Catalunya 

 

♦ Engloba un total de 556 municipis 

 

♦ Inclou el 58,7 % dels municipis 

 

♦ Acull el 9,8 % de la població catalana  



 

 
 

Per analitzar la situació dels municipis sus-
ceptibles d’integrar-se al territori LEADER 23-
27, s’han utilitzat un conjunt d’indicadors per 
estudiar la situació i dinàmica sòcio-
econòmica dels municipis.  

Els indicadors utilitzats: 

- Evolució de la població 

- Densitat de població 

- Envelliment de la població 

- Taxa d'atur 

- Taxa de masculinització 

- Dependència de l’agricultura 

- Distància a centre de Serveis en temps 

 

Partint dels indicadors, s’ha ponderat la inci-
dència en cada municipi i s’ha obtingut el 
grau de problemàtica de cada municipi: 

Sense problemàtica:  0 

Problemàtica baixa: 1-4 

L’ESTUDI PER AL NOU PERÍODE 

 



 

 
 

Proposta inclusió a LEADER 23-27 

Comarca Municipis 

Alt Empordà Colera, el Port de la Sel-
va, la Selva de Mar, Sant 
Mori 

Alt Penedès Mediona, Pontons 
Baix Empordà Garrigoles, Vilopriu 
Osona Malla 
Pla de  

l'Estany 

Crespià 

Segrià Montoliu de Lleida 

Selva Brunyola i Sant Martí Sa-
presa 

Vallès  

Occidental 

Gallifa, Sant Llorenç Sa-
vall 

PROPOSTA D’INCLUSIÓ DE MUNICIPIS 


