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Document de retorn – Delimitació de l’àmbit territorial Leader, en el marc del Pla Estratègic 
de la Política Agrària Comuna 2023-2027. 
 
En aquest document s’inclou el retorn del procés participatiu de la Delimitació de l’àmbit territorial 
Leader, en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna 2023-2027, que va tenir lloc 
del 6 de juliol al 6 d’agost de 2021. Una vegada finalitzat el procés participatiu, el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, elaborarà l’àmbit territorial Leader 2023 - 2027. 
 
Mitjançant aquest procés participatiu, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, va informar a la ciutadania de la proposta de delimitació de les zones geogràfiques a on 
s’aplicaran les estratègies de desenvolupament local amb l’enfocament LEADER a Catalunya 
dins del Pla Estratègic de la PAC 2023 - 2027, i va rebre propostes que permeten 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’orientava a: 
 

- Organitzar el territori rural català de forma que es puguin 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 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. 

En la proposta també es va considerar: 
 

- L’experiència anterior en la gestió de programes amb enfocament LEADER. Es 
considera que és necessari la inclusió de la totalitat del territori LEADER establert pel 
passat període de programació 2014-2022 en l’àmbit territorial del LEADER pel PDR de 
Catalunya 2023-2027, degut a la necessitat de millorar els elevats índexs de ruralitat en 
tots els seus municipis, així com els principis de poca densitat de població i la continuïtat 
territorial amb els altres municipis LEADER. 

- L’ordenació territorial de Catalunya, en base comarcal. 
- Les dotacions financeres a mobilitzar, que obliguen a ser selectius en la delimitació i en 

el nombre de grups LEADER. 

El procés participatiu es va focalitzar en el contingut de la proposta 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,  en base a 3 eixos de debat: 
 

• Eix 1. Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022 
• Eix 2. Inclusió de micropobles que tinguin continuïtat territorial amb els altres municipis 

LEADER. 
• Eix 3. Inclusió de municipis amb problemàtiques greus, allunyats dels  centres de serveis, 

i  que tinguin continuïtat territorial amb els altres municipis LEADER. 
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També, en el procés participatiu es van establir els següents límits de debat: 
 

• En aquest debat no és contemplaria l’aportació de nous criteris i/o valoracions dels 
establerts en la proposta. 

• El municipis que es poguessin proposar per formar part de l’àmbit territorial LEADER 
2023-2027, havien de tenir continuïtat territorial amb el municipis de la proposta. 

• En l’objectiu del debat no estaven inclosos els temes pressupostaris, i per tant no s’han 
contemplat les aportacions realitzades en aquest sentit. 

En la següent taula es mostra el retorn de les 15 aportacions que van sorgir del procés 
participatiu. Es pot veure l’eix del debat, el títol de l’aportació, el contingut de la proposta i el 
retorn. 
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Eix Títol Contingut proposta Retorn a la proposta 

Eix 1. Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022. Inclusió de Les Masies de Voltregà a l'àmbit territorial Leader 
2023-2027 

Interès en formar part del Programa: 1.El municipi té 
continuïtat territorial amb Leader: Orís, Sobremunt i Sta 
Cecília de Voltregà 2.Existència de l'EFA Quintanes, 
interessada en participar dels projectes de cooperació del 
Leader Ripollès-Ges-Bisaura i ARCA 3.Caràcter rural de la 
població, 34% empreses són del sector agroramader 4. 
Valorem la importància de ser-hi per promoure la creació de 
noves activitats empresarials i ajudar a les existents a fer una 
transformació cap a una economia verda. 

En relació a les seves aportacions, i després de valorar els indicadors i el grau de problemàtiques del 
municipi de Masies de Voltregà, en base als indicadors establerts en la proposta de delimitació de l’àmbit 
territorial Leader 2023-2027, presentada en aquest procés participatiu, hem determinat que el municipi de 
Masies de Voltregà no presenta cap problemàtica relacionada amb la major part dels indicadors valorats, i 
per tant, no es proposarà incloure aquest municipi en l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 2023-2027.                                                      
Presenta un total de puntuació dels indicadors molt baixa, de 2 punts sobre 14. A més, supera els 90 hb/km2 
i té 3.141 hab. Pel que fa a la dada sobre empreses, l'indicador valora el nombre de treballadors agraris i no 
el nombre d'empreses, i el municipi de Masies de Voltregà només té un 5,49% d'afiliats agraris. 

Eix 1. Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022 Inclusió del municipi de Llers en l'àmbit territorial Leader 

Llers és un municipi limítrof amb d'altres municipis ja inclosos 
en el territori Leader, per tant s'assegura la continuïtat 
territorial. 
Llers té un dèficit de desenvolupament per la basta 
destrucció del municipi durant la guerra civil espanyola. 
Llers és poble petit sense entrar en la categoria de 
micropoble. 
Llers ha sigut tradicionalment un municipi d'arrels agrícoles i 
ramaderes. 
Cal incloure el municipi de Llers en l'àmbit territorial 
LEADER. 

En relació a les seves aportacions, i després de valorar els indicadors i el grau de problemàtiques del 
municipi de Llers, en base als indicadors establerts en la proposta de delimitació de l’àmbit territorial Leader 
2023-2027, presentada en aquest procés participatiu, hem determinat que el municipi de Llers no presenta 
cap problemàtica relacionada amb la major part dels indicadors valorats, i per tant  es proposarà no incloure 
aquest municipi en l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 2023-2027.                                                      
Presenta un còmput total de puntuació dels indicadors molt baixa, de 3 punts sobre 14 i no és micropoble.  

Eix 1-Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022 Inclusió municipis Consorci Salines Bassegoda 

Des del Consorci Salines-Bassegoda voldríem que 
es valorés la inclusió d’alguns municipis que formen part de 
l’entitat (Avinyonet de Puigventós, Llers i Pont de Molins) 
però no formen part del programa LEADER pel període 
2023-2027 amb l’objectiu d’afavorir la unitat i la continuïtat 
territorials i d’actuació en projectes d’ocupació, turisme i 
ambientals que s’han desenvolupat, fins avui, de forma 
conjunta, els 17 municipis que integren el Consorci Salines 
Bassegoda. 

En relació a les seves aportacions, i després de valorar els indicadors i el grau de problemàtiques dels 
municipis d'Avinyonet de Puigventós, Llers i Pont de Molins, en base als indicadors establerts en la proposta 
de delimitació de l’àmbit territorial Leader 2023-2027, presentada en aquest procés participatiu, hem 
determinat que els municipis d'Avinyonet de Puigventós, Llers i Pont de Molins no presenten cap 
problemàtica relacionada amb la major part dels indicadors valorats, i per tant  es proposarà no incloure  
aquests municipis en l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 2023-2027.                                                       
Presenten un còmput total de puntuació dels indicadors molt baixa, de 0 punts sobre 14 Avinyonet de 
Puigventós, de 3 punts sobre 14 Llers i de 2 punts sobre 14 Pont de Molins,  i no són micropobles.                         

Eix 2- Inclusió de micropobles ((<500 hab.) que tinguin 
continuïtat territorial amb els altres municipis LEADER 

Inclusió de Castellnou de Bages a l'àmbit territorial Leader 
2023-2027 

Després del despoblament quasi total patit als anys 40, 
volem recuperar el passat agrícola i ramader per gestionar 
un municipi eminentment forestal, amb iniciatives que vagin 
en les línies actuals de desenvolupament rural. Tenim 
projectes d’explotacions porcines ecològiques de cicle 
tancat, de ramaderia ovina i caprina que ajudin al 
manteniment forestal i projectes d’àmbit agrícola-turístic com 
el Parc de les Olors. Ser municipi Leader és imprescindible 
per a avançar en aquestes iniciatives. 

En relació a les seves aportacions, i després de valorar els indicadors i el grau de problemàtiques del 
municipi de Castellnou de Bages, en base als indicadors establerts en la proposta de delimitació de l’àmbit 
territorial Leader 2023-2027, presentada en aquest procés participatiu, hem determinat que el municipi de 
Castellnou de Bages no presenta cap problemàtica relacionada amb la major part dels indicadors valorats, 
i per tant  es proposarà no incloure  aquest municipi en l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 2023-2027.                                                       
Presenta un còmput total de puntuació dels indicadors molt baixa, de 3 punts sobre 14 i no és micropoble.                                       
Per altra banda, la major part dels motius que al·leguen per la seva inclusió no són objecte del 
desenvolupament local participatiu Leader. 

Eix 1-Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022 Caldria repensar els criteris emprats per la delimitació 
proposada 

En el document que se'ns presenta a consulta, s'ha basat la 
concreció en set indicadors, alguns dels quals el considerem 
com a mínim discutible i algún altre hauria de tenir un pes 
més rellevant. 
 
Des el Consell Comarcal de l'Alt Empordà adjuntarem 
document al Departament, desenvolupant aquesta proposta 
que aquí no es pot fer per manca d'espai. 

En relació a les seves aportacions, els hi comuniquem que els indicadors fixats no eren objecte de consulta 
en el procés participatiu i per tant no s'ha procedit a la seva valoració. L'apartat Límits del debat de la consulta 
especificava que, en aquest debat no és contemplarà l’aportació de nous criteris i/o valoracions dels 
establerts en la proposta. 
Per altra banda, hem procedit a realitzar una revisió detallada dels municipis especificats. En relació a la 
inclusió dels municipis de Pedret i Marzà, Peralada, Vilabertran, Cabanes, Pont de Molins,  Llers, Avinyonet 
de Puigventós, Vilafant, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilamalla, El Far d’Empordà, Vila-Sacra, Fortià i Saus, 
Camallera i Llampaies, després de valorar els indicadors i el grau de problemàtiques d’aquests municipis, 
en base als indicadors establerts en la proposta de delimitació de l’àmbit territorial Leader 2023-2027, hem 
determinat que no presenten problemàtiques relacionades amb la major part dels indicadors valorats, i per 
tant  es proposarà no incloure’ls en l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 2023-2027.                                                       
Aquests municipis tenen un còmput total de puntuació dels indicadors i problemàtiques molt baixa, de 0 a 4 
punts sobre 14, que no es consideren rellevants per la seva inclusió en l’àmbit territorial Leader 2023-2027. 
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Eix Títol Contingut proposta Retorn a la proposta 

Eix 1-Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022 Inclusió del municipi de Gimenells i el Pla de la Font (Segrià) 

Gimenells i el Pla de la Font compleix amb tots els requisits 
excepte la continuïtat territorial amb l’actual zona LEADER. 
Succeeix, però, que la proximitat al municipi de Lleida, i la 
forma dels termes municipals, fa gairebé impossible la seva 
inclusió. Per bé que per la resta d’indicadors estarien molt 
per damunt que els d’altres zones ja incloses. En aquest cas 
proposaríem superar el requisit de la continuïtat territorial 
atenent al fet que té continuïtat amb la zona LEADER 
d’Aragó. 

En relació a les seves aportacions, i després de valorar els indicadors i el grau de problemàtiques del 
municipi de Gimenells i el Pla de la Font, en base als indicadors establerts en la proposta de delimitació de 
l’àmbit territorial Leader 2023-2027, presentada en aquest procés participatiu, hem determinat que el 
municipi de  Gimenells i el Pla de la Font,  tot i presentar una problemàtica elevada en la major part dels 
indicadors valorats,  no té continuïtat territorial amb l'àmbit d'aplicació del Leader 2014-2022, i per tant, al no 
complir aquests requisit,  es proposarà no incloure aquest municipi en l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 
2023-2027.                                                                              

Eix 1-Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022 Inclusió del municipi de Viladasens (Gironès) 

Viladasens no ha entrat en estar dins la comarca del 
Gironès. Però compliria amb els requisits —inclosa la 
continuïtat territorial: Població de 200 habitants —inferior a 
5.000; Una densitat de 12,7 hab/km2 —per sota de 90, que 
és el límit; Limítrof a la zona LEADER —termeneja amb 
Bàscara (Alt Empordà); i és un micropoble 
 
Amb aquestes dades hauria d’haver entrat al estudi. Es 
tracta d’un micropoble amb problemàtica intermitja i 
continuïtat territorial, motiu pel qual hauria de ser acceptat. 

En relació a les seves aportacions, i després de valorar els indicadors i el grau de problemàtiques del 
municipi de Viladasens, en base als indicadors establerts en la proposta de delimitació de l’àmbit territorial 
Leader 2023-2027, presentada en aquest procés participatiu, hem determinat la inclusió  del municipi de 
Viladases en l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 2023-2027, atès que compleix el requisis de ser 
micropoble i de tenir continuïtat territorial amb l'àmbit d'aplicació del Leader 2014-2022.  

Eix 1-Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022 Petició per incloure el municipi d'Avinyó al territori Leader 
2023-2027 

Avinyó està patint problemes com l’atur, l’envelliment o la 
manca de diversificació econòmica. Davant d’això, la 
promoció d’iniciatives en l’àmbit del desenvolupament rural 
sostenible esdevé una opció molt bona i necessària. 
Recentment s’han iniciat diferents projectes innovadors 
agrícoles i ramaders, com els Salers el Vinyés, la Granja 
Corominas o el Celler Les Acàcies entre d’altres. Ser territori 
LEADER ens permetria donar un millor suport a aquests 
projectes i ajudar a nous emprenedors. 

En relació a les seves aportacions, i després de valorar els indicadors i el grau de problemàtiques del 
municipi d’Avinyò, en base als indicadors establerts en la proposta de delimitació de l’àmbit territorial Leader 
2023-2027, presentada en aquest procés participatiu, hem determinat que el municipi d'Avinyo no presenta 
cap problemàtica relacionada amb la major part dels indicadors valorats, i per tant  es proposarà no incloure  
aquest municipi en l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 2023-2027.                                      
Té un còmput total de puntuació dels indicadors baixa, de 4 punts sobre 14 i no és micropoble.                                                                                                            

Eix 1-Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022 Petició d'inclusió de l'Ajuntament de Vilanova de Segrià 

El municipi de Vilanova de Segrià amb 977 habitants al 2019 
dels seus 8,51 km2, 519 hectàrees són agrícoles. A banda, 
compta amb un total de 231.858 caps de bestiar. És un 
municipi limítrof amb l'àrea de influència Leader, en canvi no 
limita amb l'àrea de influència de la capital de província, fet 
pel qual no és atractiu invertir-hi. Està en una àrea rural de 
poca diversificació econòmica, d'empreses petites amb poc 
suport econòmic. 
Demanem la inclusió del municipi en l'àmbit territorial Leader 

En relació a les seves aportacions, i després de valorar els indicadors i el grau de problemàtiques del 
municipi de Vilanova de Segrià, en base als indicadors establerts en la proposta de delimitació de l’àmbit 
territorial Leader 2023-2027, presentada en aquest procés participatiu, hem determinat que el municipi de 
Vilanova de Segrià no presenta cap problemàtica relacionada amb la major part dels indicadors valorats, i 
per tant  es proposarà no incloure  aquest municipi en l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 2023-2027.                                                      
Té un còmput total de puntuació dels indicadors baixa, de 4 punts sobre 14 i no és micropoble.  

  El paper de les capitals de comarca 

Algunes propostes territorials que donen servei a molts 
municipis només tenen sentit si estan situades en una ciutat 
que pot donar serveis. Per la població que tenen ja disposen 
de menys puntuació, per això entenc que cal mantenir-los-
hi. 

En relació a les seves aportacions, agraïm la seva participació en la consulta i recollim la seva opinió de 
cara al disseny del nou Leader 2023-2027. 

Eix 1-Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022 Inclusió Artés 

Fem de nou palesa la voluntat de l'Ajuntament d'Artés que el 
municipi passi a ser d'àmbit territorial Leader. Vam fer arribar 
carta a la Direcció General de Desenvolupament Rural on 
exposàvem la nostra situació socioeconòmica i motius i se'ns 
va emplaçar a canalitzar la nostra sol·licitud a través 
d'aquesta consulta. 

En relació a les seves aportacions, els hi comuniquem que el municipi d'Artés no compleix els requisits 
establerts en l'apartat 3 de la proposta de delimitació de l’àmbit territorial Leader 2023-2027, presentada en 
aquest procés participatiu, atès que té més de 5.000 habitants, concretament  5.698 habitants al 2019, i una 
densitat de població de 319 habitants per km2. Per aquests motius no es pot  incloure  aquest municipi en 
l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 2023-2027.                                                      

Eix 1-Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022 Petició per incloure el municipi de Balsareny al territori 
LEADER 2023-2027 

Vista la proposta de delimitació de l'àmbit LEADER 2023-
2027, on es selecciona el municipi per el seu anàlisis però 
no es té en consideració. Atesa la despoblació de les zones 
rurals, des de l'Ajuntament de Balsareny reiterem la voluntat 
de que s'inclogui el municipi a la zona LEADER, ja que es 
veu com una molt bona mesura perquè els projectes 
agrícoles i ramaderes puguin seguir desenvolupant-se, a 
més donaria continuïtat amb els municipis veïns de Navàs i 
Gaià que ja en formen part. 

En relació a les seves aportacions, i després de valorar els indicadors i el grau de problemàtiques del 
municipi de Balsareny, en base als indicadors establerts en la proposta de delimitació de l’àmbit territorial 
Leader 2023-2027, presentada en aquest procés participatiu, hem determinat que el municipi de Balsareny 
no presenta cap problemàtica greu relacionada amb la major part dels indicadors valorats, i per tant  es 
proposarà no incloure  aquest municipi en l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 2023-2027.                                                                          
Té un còmput total de puntuació dels indicadors baixa, de 5 punts sobre 14 i no és micropoble, atès que té  
més de 3.000 habitants.                                                                                               
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Eix Títol Contingut proposta Retorn a la proposta 

Eix 1-Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022 Inclusió Torres de Segre programa Leader Ponent 2023-
20274 

Des de l'Ajuntament de Torres de Segre fem petició de la 
inclusió del municipi en el programa Leader Ponent 2023-
2027 
La sol·licitud d'adhesió al programa per part del municipi en 
una ocasió anterior es va denegar i agrairíem que s'estudiés 
més a fons la situació particular de Torres de Segre. 
Gràcies 

En relació a les seves aportacions, i després de la valoració inicial dels indicadors i el grau de problemàtiques 
del municipi de Torres de Segre, en base als indicadors establerts en la proposta de delimitació de l’àmbit 
territorial Leader 2023-2027, presentada en aquest procés participatiu, us comuniquem que estem valorant 
la seva inclusió en l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 2023-2027, al considerar que té un còmput total 
de puntuació dels indicadors elevada, de 9 punts sobre 14.                                                                                                                                                                                                                                                           

Eix 3. Inclusió de municipis amb problemàtiques greus, 
allunyats dels centres de serveis, i que tinguin 
continuïtat territorial amb els altres municipis LEADER. 

Inclusió Sallent 

Des de Cornet, que formem part del terme municipal de 
Sallent (Bages), som la zona rural, un agregat de Sallent, ens 
agradaria poder estar dins el territori Leader, ja que la gran 
majoria de veïns i veïnes de Cornet ens dediquem a la 
pagesia i el món rural i necessitem una petita empenta 
perquè els joves s'hi vulguin quedar. 

En relació a les seves aportacions, els hi comuniquem que el municipi de Sallent no compleix els requisits 
establerts en l'apartat 3 de la proposta de delimitació de l’àmbit territorial Leader 2023-2027, presentada en 
aquest procés participatiu, atès que té més de 5.000 habitants, concretament  6.735 habitants al 2020, i una 
densitat de població de 103,3 habitants per km2. Per aquests motius no es pot  incloure  aquest municipi en 
l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 2023-2027.                                                                                                           Per 
altra banda, tampoc es pot valorar la inclusió parcial de municipis. 

Eix 1. Continuïtat delimitació àmbit LEADER 2014-2022 Inclusió Soses programa Leader Ponent 2023-2027 

Des de l'Ajuntament de Soses, volem que es reconsideri la 
nostra exclusió del programa, ja que Soses forma part del 
conjunt de municipis de la subcomarca del baix Segre, els 
quals tots ells ja es troben inclosos dins el programa, motiu 
pel qual la nostra exclusió genera una discontinuïtat territorial 
amb el Leader, i dissolt tots els vincles i projectes previstos 
amb l'Associació Leader de Ponent en el marc dels espais 
naturals de ponent. 

En relació a les seves aportacions, i després de la valoració inicial dels indicadors i el grau de problemàtiques 
del municipi de Soses, en base als indicadors establerts en la proposta de delimitació de l’àmbit territorial 
Leader 2023-2027, presentada en aquest procés participatiu, us comuniquem que estem valorant la seva 
inclusió en l’àmbit territorial d’aplicació del Leader 2023-2027, al considerar que té un còmput total de 
puntuació dels indicadors  superior a la mitjana, de 8 punts sobre 14. 
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