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El programa per al desenvolupament 
econòmic de l’Alt Urgell i la Cerdanya
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Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural:
Europa inverteix en les zones rurals

Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya
cauc@cauc.cat

ww.cauc.cat           facebook.com/gal.alturgellcerdanya           consorcialturgellcerdanya

Passeig Joan Brudieu, 15
25700 La Seu d’Urgell

Tel. 973 35 31 12

Plaça del Rec, 5 
17520 Puigcerdà 
Tel. 972 88 48 84

Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, i Alimentació

CONSELL COMARCAL 
DE LA CERDANYA



PROGRAMA LEADER Tipus d’ajut i beneficiaris: Què pot finançar?
En el cas de projectes aprovats, es podran considerar elegibles les despeses 
referents a:
· Obra civil i instal·lacions.
· Equipaments i maquinària.
· Mobiliari.
· Honoraris tècnics de projectes d’execució.
· Pàgines web i programes informàtics (amb limitacions).

On m’he d’adreçar?
Els promotors interessats a presentar sol·licitud d’ajut han d’adreçar-se 
directament al Consorci Alt Urgell-Cerdanya.
Cas de disposar de certificats digitals, també és possible fer la sol·licitud 
d’ajut telemàtica disponible al web  de l’Oficina Virtual de Tràmits de la 
Generalitat de Catalunya.

Quan es pot fer la sol·licitud?
Les convocatòries es publicaran anualment al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC) i fixaran els terminis per poder presentar les sol·licituds 
d’ajut.
Cal tenir en compte que la sol·licitud s’haurà de presentar abans d’iniciar 
les  inversions per les quals es demana l’ajut atès que si estan iniciades es 
desestimarà l’ajut.

Qui paga l’ajut?
Aquest ajut està cofinançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP) i per la Comissió Europea a 
través del  Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

* Les imatges d’aquesta publicació corresponen a projectes finançats pel programa Leader 
a l’Alt Urgell i la Cerdanya.

La iniciativa comunitària LEADER va ser creada als 
anys 80 per la Comissió Europea amb la intenció 
d’ajudar el desenvolupament i la diversificació de 
l’activitat econòmica en zones rurals i de muntanya 
de la Unió Europea.

El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (CAUC)  es 
va crear al 2008 per iniciativa d’ambdós Consells 
Comarcals per gestionar els recursos econòmics 
del Programa Leader de la Unió Europea del període 
2007-2013.
Aquest Consorci és també l’ens gestor de l’actual 
programa Leader en el marc del Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya  2014-2020 
a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

Per aquest període, el CAUC es fixa com a objectius 
prioritaris donar suport a la creació i a la innovació 
empresarial en base a recursos del territori per tal 
d’afavorir la creació d’ocupació, fomentar el retorn de 
talent, donar suport a la cooperació público privada 
i intersectorial sempre en el marc d’una economia 
sostenible i baixa en emissions contaminants.

Ajuts per a inversions productives:
BENEFICIARIS INVERSIÓ MÍNIMA          % AJUT

· Persones físiques

12.000 €
(IVA exclòs)

 €Entre 
22,5 i 40%

(De la inversió 
elegible)

· Microempreses

· Petites i mitjanes empreses

· Cooperatives

· Associacions

· Fundacions privades

Ajuts per a inversions no productives:
BENEFICIARIS INVERSIÓ MÍNIMA          % AJUT

· Associacions participades per 
ens públics   

40.000 €
(IVA exclòs)

Entre 
60-80%
(De la inversió 

elegible)

· Fundacions participades per 
ens públics

· Consorcis

· Ajuntaments

· Consells Comarcals

· EMDs

Els ajuts que s’atorguen a través del Programa Leader són a fons perdut però 
cal mantenir les inversions i complir els compromisos adquirits durant un 
període mínim de cinc anys.

L’import  de l’ajut no pot ser superior a 100.000 € per persona beneficiària, 
per projecte i per anualitat.

Aquests ajuts estan sotmesos a la normativa de mínimis de la Unió Europea.

EIXOS 
PRIORITARIS
1. Emprenedoria, empre-
sa i creació d’ocupació en 
base al recursos endògens i 
propis del territori.

2. Innovació tecnològica 
i empresarial. Innovació en 
els processos, la recerca i la 
formació especialitzada. 
Fomentar la transferència de 
coneixements.

3. Equilibri territorial: di-
namització dels petits nuclis i 
dels territoris de muntanya.

4.  Joves: retorn al món rural 
i inserció laboral.

5. Mitigació i adaptació 
del canvi climàtic i ús efi-
cient dels recursos naturals.

6. Foment de la cultura de 
la cooperació entre Grups 
Leader, Público-privada i inter-
sectorial.


