
                                                                 
                                                                 

                                            

  

                                

Desembre 2012 
 

 
AJUTS PER A LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES ZONE S 
RURALS DEL PROGRAMA LEADER DE CATALUNYA 2012.  

             
ORGANISME:   Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

 
TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUTS:   Acaba l’ 20/02/2013 !!!  

OBJECTE:  L'aplicació de la mesura 410 prevista en la programació aprovada a l'Eix 4 Leader  i 
que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals, que es 
gestionaran mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups d'acció local 
seleccionats (en endavant, GAL).  

FINALITAT DELS AJUTS:   Les mesures a les quals s'adreçaran els ajuts tenen com a finalitat el 
foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació dels 
programes de diversificació econòmica de les zones rurals proposats pels GAL Leader i , que 
fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i en 
concret faran referència a: Mesura 410 Aplicació d'estratègies de desenvolupament rural. 

La Mesura 410 engloba les mesures següents: 

Mesura 12301. Millora dels processos de transformac ió i comercialització dels productes 
agraris inclosos a l'annex 1 del Tractat CE, except e els de la pesca. 

• Creació, ampliació i/o millora de microempreses agroalimentàries. 
• Creació, ampliació i/o millora de petites o mitjanes empreses (en endavant, pime) 

agroalimentàries. 
• Creació, ampliació i/o millora d'agrobotigues. 

Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempre ses. 
• Creació, ampliació i/o millora de microempreses, per diversificar i potenciar el teixit 

econòmic en els territoris rurals. 
 

Mesura 313. Foment d'activitats turístiques. 
• Creació, ampliació i/o millora d'establiments turístics de capacitat reduïda o 

d'empreses d'activitats d'oci. 

Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rur al. 
• Projectes d'inversió superiors a 70.000 euros, que generin activitat econòmica i 

serveixin per a l'embelliment de nuclis antics, recuperació de la arquitectura 
tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, 
generin una atracció cap a la zona d'actuació i creïn sinergies amb els projectes 
productius de l'àmbit territorial Leader. 
 

BENEFICIARIS:  Podran ser beneficiàries, les persones que compleixin els requisits següents: 
 

a) Que realitzin inversions elegibles d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, en 
l'àmbit territorial Leader. 

 



b) Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats establertes en l'apartat 3 
d'aquestes bases, que siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural 
a proposta dels GAL Leader seleccionats. 

c) Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i 
amb la Generalitat de Catalunya. 

d) Que es comprometin a mantenir i gestionar directament l'activitat subvencionada durant 
un període mínim de 5 anys des de la data de certificació de les obres per part del GAL.  

e) Que es comprometin a fer publicitat dels organismes finançadors mitjançant una placa 
que serà facilitada pel GAL. Aquesta placa l'hauran de mantenir, de manera visible, durant 
un període mínim de 5 anys des de la data de certificació de les obres per part del grup 
d'acció local. 

f) Es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la 
normativa vigent que els sigui aplicable. 

g) En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre i d'entitats sense ànim de lucre 
participades per ens locals, haurà de figurar, en l'objecte social dels seus estatuts, 
l'objecte pel qual es demana l'ajut. 

h) En el cas de cooperatives sense ànim de lucre que s'acullin als ajuts de la mesura 
12301, haurà de figurar, en l'objecte social dels seus estatuts, la reinserció laboral de 
persones discapacitades, així com l'objecte pel qual es demana l'ajut. 

i) En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre, que l'empresa compleixi el principi 
d'independència, d'acord amb la Recomanació (2003) 1422 de 6 de maig de 2003, sobre 
definició de microempreses, petites i mitjanes empreses i no formi part d'un multigrup, un 
grup d'empreses i/o empresa associada, d'acord amb el Pla general de comptabilitat de 
petites i mitjanes empreses. 

TIPUS I QUANTIA  DE L’ AJUT:  Els ajuts consistiran en subvencions directament aplicables a 
les inversions realitzades per les persones beneficiàries . Es subvencionarà un màxim del 35% 
de la inversió elegible i un màxim de 200.000 euros d'ajut total per beneficiari en un període de 3 
anys. 

Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural. Es subvencionarà un màxim del 80% de la 
inversió elegible i un màxim de 250.000 euros d'ajut total per beneficiari en un període de 3 anys. 

En els casos en què els GAL apliquin el codi RSE a nivell 2 o 3, per a les mesures 12301, 312 i 
313 anteriors, el percentatge d'ajut obtingut per barem es podrà incrementar fins a un màxim del 
5%, podent arribar fins al 40% de la inversió subvencionable i un màxim de 200.000 euros d'ajut 
total per beneficiari en un període de 3 anys. 

A aquests efectes, s'entendrà per codi RSE el codi de gestió sostenible en els vessants 
econòmic, medi ambiental i social, i s'aplicarà amb les correspondències següents: 

Això és un resum de les condicions, però caldrà mirar en cada cas que es compleixin tots els 
requisits, trobareu més informació consultant el nostre departament de gestió d’ajuts i 
subvencions. 
  
Departament d’Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocio Caro – rcaro@paresiaubia.com 
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