
Què són?
Subvencions a

fons perdut que

poden arribar fins

un 40% de la

inversió

Qui s'hi pot acollir?

Ajuts Leader
Convocatòria 2021

Privats 

Públics

(persones físiques o jurídiques)

(Ajuntaments, Consells Comarcals,
EMD, consorcis, associacions,
fundacions o empreses participades
per ens locals en igual o més del 25%)

Qui ho finança?

57% pel DARP

43% pel FEADER



Inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament
de la UE, hauran de realitzar una inversió
elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a
250.000,00€

Si l’ajut està subjecte a mínimis: 200.000,00 €  per
beneficiari en 3 anys

Import màxim de l’ajut:  100.000,00 €  per
beneficiari, projecte i convocatòria 

Beneficiaris
i tipus
d'ajut

Empreses que transformin i/o comercialitzin
productes agraris

Privats

Inversió mínima elegible:  12.000,00€

Empreses no agroalimentàries

No inclosos a l’Annex I

% d’ajut:   20-40%

Acumulació amb altres ajuts:   40%

-
-
-
-



Import màxim acumulat: 200.000,00 €
per beneficiari en 3 anys
Acumulació amb altres ajuts:  100%

Import màxim de l’ajut: 100.000,00 € per
beneficiari, projecte i convocatòria 

Beneficiaris
i tipus
d'ajut

Recuperació del patrimoni cultural i natural

Inversió mínima elegible:  40.000,00€

% d’ajut: 65-80%

Infraestructures públiques per a la mitigació
del canvi climàtic

Infraestructures que generin activitat
econòmica i ocupació

Públics



Requisits

No haver iniciat l’obra ni
haver fet cap pagament

en el moment de la
sol·licitud

Inversió mínima elegible
de 12.000 € (privats) o
40.000 € (públics) en

territori Leader

Les inversions han de
ser viables tècnica i

econòmicament

Acreditar la titularitat del
lloc on es realitza la inversió

(propietari/arrendatari/
cessionari …)

Compromís de
manteniment i gestió de
l’activitat subvencionada

durant 5 anys

Queden exclosos els
sol·licitants que

reuneixin les condicions
del CGE



Despeses
subvencionables

Honoraris tècnics

Instal·lacions

Equipament

Mobiliari

Obra civil  



Despeses no
subvencionables

Projectes iniciats, fragmentats o per fases
IVA, impostos, taxes, recàrrecs, sancions, llicències,
patents, permisos...
Compra de terrenys i immobles
Compra d’equips de segona mà
Simple reposició, manteniment o reparació de béns
mobles i immobles
Lloguers, tràmits de constitució d’empreses, notari...

Apartaments turístics, habitatges d’ús turístic,
terrenys d’acampada
Adquisició o adequació de vehicles. Ni accessoris
ni complements
Qualsevol inversió relacionada amb traspàs o
trasllat d'una activitat
Producció agrària, ramadera, forestal o pesquera
Adquisició de maquinària agrícola



INICI: l’endemà de la visita de control de no
inici d’obres
FI: s’ha de tenir acabada, pagada i justificada
al Gal abans del 30 de juny de 2023

Procediment

Publicació de la convocatòria 

Termini de presentació de sol·licituds

Acta de control NO inici

Resolució

Justificació d'inici d'inversió/licitació

Execució de la inversió 

Termini màxim per a la certificació 

Compliment dels compromisos 

Octubre 2021

30 de novembre de 2021

Després de la sol·licitud

Prevista pel juny 2022

Abans del 30 de novembre de 2022

30 juny de 2023

Durant cinc anys a partir del cobrament de l’ajut

Dates i terminis



Robert Terré Salse

Si estàs
interessat i vols
assessorament
personalitzat
demana cita

prèvia als
tècnics de

l'Associació
Leader de

Ponent
 rterre@leaderponent.cat

Mònica Rosinach Buira
mrosinach@leaderponent.cat


