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SALUTACIÓ DEL 

PRESIDENT 



 

 
  
 

 

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya inicia l’any 2016 amb la 
renovació dels seus òrgans directius, com a resultat de la selecció 
dels nous grups GAL per al període de programació 2014-2020.  
Una altra de les novetats d’aquest 2016 és l’ampliació de l’equip 
tècnic de l’entitat, que ha recuperat la figura de la gerència, a la 
vegada que incorpora una tècnica de suport en l’àrea de projectes i 
comunicació.  

Aprofitant aquests canvis, des de l’entitat s’han impulsat un seguit de 
tallers participatius arreu del territori per tal que els grups poguessin 

valorar la tasca desenvolupada per ARCA els darrers anys i, a la vegada, planificar i prioritzar les 
accions a desenvolupar a curt i mig termini. Sota el títol “Repensem ARCA!”, durant el mes de 
juny es van organitzar un total de 8 tallers que van comptar amb la participació dels 11 grups 
Leader, i d’on va sorgir l’esbós del Pla de Treball per l’anualitat 2017. 

Més enllà d’aquestes jornades, aquesta Memòria recull totes les accions i iniciatives que ha 
impulsat l’Associació durant aquest 2016, estructurades a partir dels 4 eixos de treball de l’entitat, 
i desenvolupades amb el recolzament dels grups Leader i el Departament d’Agricultura. 

Tot i que el document detalla àmpliament totes les activitats que s’han dut a terme, crec 
necessari destacar  la convocatòria pilot dels “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”, impulsats en el 
marc del projecte “ODISSEU: programa per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural”. 
Una iniciativa pilot que ha permès que 12 joves universitaris  poguessin  realitzar les seves 
pràctiques en empreses situades en entorns rurals; millorant d’aquesta manera el  contacte dels i 
les joves amb les empreses presents al medi rural. 

Pel que fa a les jornades tècniques que ha organitzat ARCA, pren especial rellevància la  
“Jornada de Desenvolupament Local Participatiu Leader 2016”, celebrada el dia 1 de desembre a 
Solsona. Adreçada als equips tècnics dels Grups i de les Oficines Comarcals del DARP, la 
trobada va servir per presentar la nova convocatòria d’ajuts Leader i, alhora, donar a conèixer 
algunes de les accions impulsades al territori a través dels projectes de cooperació. 

Les visites i l’intercanvi d’experiències entre territoris segueix sent una línia de treball clau 
de l’entitat. Així, aquest 2016, i juntament amb els Grups d’Acció Local, hem coorganitzat 2 
visites al territori català de grups provinents d’Estònia i Polònia. Dues trobades que responen a 
intercanvis anteriors, i que pretenien focalitzar els interessos de cooperació entre els grups per 
establir d’aquesta manera noves vies de cooperació. 

Enguany hem seguit representant als grups Leader catalans tot participant en actes, seminaris 
i jornades de treball, amb la voluntat de conèixer i compartir iniciatives i projectes amb altres 
territoris nacionals i internacionals. En aquest sentit, ARCA ha pres part en trobades 
relacionades amb el sector forestal (Cooperació entre entitats locals i associacions forestals per 
un desenvolupament territorial eficaç), la innovació en la gestió i cooperació en les Estratègies de 
Desenvolupament Local (Innovació en la Gestió i Cooperació en les EDLP-LEADER. El futur del 
desenvolupament rural més enllà del 2020), i el medi ambient (13è Congrés Nacional de Medi 
Ambient– CONAMA). 
 
No vull acabar aquest repàs sense parlar de la tasca de comunicació que desenvolupa l’entitat. 
Cal fer més pedagogia, explicar que són els grups Leader i el que signifiquen pels territoris 
rurals. Des d’ARCA treballem des del primer dia per donar a conèixer i visibilitzar tots els 
projectes i iniciatives que s’impulsen al territori, ja sigui amb els mitjans propis de l’entitat, o bé 
col·laborant amb altres mitjans i suports de comunicació. Tot i així hem de seguir treballant, els 
grups i ARCA conjuntament, per guanyar més presència davant la societat. 
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Una menció especial es mereix la participació d’ARCA en la definició i redacció del projecte 
“BCN Smart Rural: Valorització i innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació 
de Barcelona no metropolitana”. Un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial 
(PECT) impulsat juntament amb la Diputació de Barcelona i el Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya, que pretén impulsar i desenvolupar una estratègia intel·ligent de desenvolupament 
territorial – rural. 

Finalment, i a nivell més personal, aquest també ha estat un any de canvis laborals en la 
meva persona. Uns canvis que m’han portat a deixar de ser el president del grup Associació 
Leader Ripollès Ges Bisaura i, en conseqüència, he hagut de renunciar a la presidència 
d’ARCA.  

Les darreres paraules són, doncs, d’agraïment a aquests gairebé 5 anys de treball i esforç. 
Especialment dono les gràcies als membres de la Junta Directiva, pel seu suport i 
recolzament fins l’últim moment; a l’equip tècnic de l’entitat, per la seva perseverança i 
dedicació; i als grups GAL i al DARP, que treballen incansablement per engegar nous 
projectes i iniciatives al territori rural català. 

Moltes gràcies i endavant amb la feina ben feta! 

 

 
Miquel Rovira i Comas 
President ARCA gener 2012 – novembre 2016  

Vinculat a la Junta Directiva des de l’any 2012, i com a 
representant d’un dels grups socis d’ARCA, he pogut observar 
com l’entitat ha guanyat protagonisme al llarg dels darrers anys.  
 

Juntament amb els grups, s’han organitzat actes i jornades arreu 
del territori per donar a conèixer el programa Leader i els projectes 
de cooperació que impulsen els mateixos grups; s’han 
coorganitzat múltiples visites d’intercanvi entre grups Leader 
nacionals i internacionals; s’ha assistit a jornades i seminaris 
d’interès en representació dels GAL; a la vegada que s’han 

organitzat jornades formatives per donar resposta a les necessitats dels equips tècnics dels 
grups. Tot això, sense deixar de banda els projectes on ARCA participa directament; o les 
tasques pròpies de difusió i divulgació. 
 
Un treball que ha posicionat ARCA com una entitat de referència pel que fa al desenvolupament 
rural català; i que ha estat possible gràcies al seu equip humà, tant a nivell tècnic com 
institucional. 
 
Per acabar, i com a President, tan sols puc agrair la feina que s’ha fet durant aquests anys, i 
donar especialment les gràcies al Miquel Rovira, que amb la seva dedicació i perseverança ha 
estat capaç d’il·lusionar-nos i implicar-nos a tots en aquest projecte. 
 
 

 
 
Carles Luz i Muñoz  
President ARCA 
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Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 
 

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) és la xarxa dels Grups 
d’Acció Local de Catalunya (GAL), seleccionats per aplicar el Desenvolupament Local 
Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 
pel període 2014-2020, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP). 
 
Una entitat sense ànim de lucre creada l’any 2005, que reprèn la seva activitat el 20 de gener 
de 2010, gràcies a la voluntat dels 13 nous Grups d’Acció Local catalans constituïts pel període 
de programació 2007-2013.  
 
L’entitat actua com a interlocutor directe entre els grups GAL i el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, així com amb la Red Española de Desarrollo Rural (ReDR) i 
d’altres xarxes nacionals i regionals vinculades a l’enfocament LEADER. 
A la vegada, ARCA és un facilitador i dinamitzador, principalment en les tasques de 
coordinació i assistència tècnica; d’organització d’activitats diverses; i de participació en 
diversos estaments i a diferents nivells, entre altres. 
 
El pla de treball de l’entitat s’estructura a partir de 4 eixos. Els dos primers es centren en 
serveis i activitats adreçades directament als grups socis; mentre que els altres dos es 
corresponen a actuacions pròpies de l’entitat atenent a les seves finalitats: 
 

 Eix 1: Servei tècnic de suport als grups GAL. 
 Eix 2: Comunicació i difusió de projectes, bones pràctiques i metodologies.  
 Eix 3: Representativitat i presència de la xarxa catalana en altres estaments.  
 Eix 4: Participació en projectes de desenvolupament rural i cooperació.  

 
Cal destacar també el paper d’ARCA com a entitat impulsora de projectes, a la vegada que 
actua com a catalitzador de propostes i iniciatives a partir de les línies de treball de cada Grup 
d’Acció Local. 
 
 

 

2.1. La Missió, la Visió i les Finalitats d’ARCA    

 

La Missió 
ARCA té com a missió ser un ens de  
representació dels 11 grups GAL davant 
d’entitats i d’institucions d’àmbit català, 
estatal i internacional, en col·laboració 
amb el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

 

La Visió 
ARCA vol convertir-se en l’entitat de 
referència del desenvolupament rural de 
Catalunya: per als grups Leader, donant-
los-hi el suport necessari; i pels mitjans de 
comunicació, englobant la informació 
relacionada amb el medi rural català.    
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Les Finalitats 
1. Promoure i fomentar actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament 
integral del medi rural. Sense cap ànim de limitar-ne s’inclouen: 

 
– les que potenciïn les economies i produccions locals amb incidència en la 

valorització i recuperació de recursos naturals, culturals i patrimonials 
(sector agroalimentari; artesania; turisme rural, natural i cultural; comerç; 
petites i mitjanes empreses; emprenedoria; serveis a la comunitat, entre 
altres); 

– les que generin ocupació qualificada, que contribueixin a la inserció laboral i 
a la millora de la formació professional; 

– les que millorin la qualitat de vida de les persones, que contribueixin a 
l’adaptació al canvi, i especialment amb aquells col·lectius més desfavorits 
i/o amb risc d’exclusió; 

– les que contribueixin al desenvolupament i apoderament de les dones en el 
medi rural per a una efectiva igualtat d’oportunitats; 

– les que contribueixin al retorn i l’arrelament dels i les joves al medi rural i 
permetin establir un marc idoni pel seu desenvolupament educatiu, laboral, 
residencial i de qualitat de vida; 

– amb l’aplicació de manera transversal, de la perspectiva de gènere i de 
sostenibilitat a totes les actuacions. 

 
2. Millorar la consecució dels objectius dels GAL i del Desenvolupament Rural de 
Catalunya en general, mitjançant l’assistència tècnica als grups en un marc de 
treball i debat participat; 
 
3. Millorar les capacitats dels equips tècnics dels grups Leader, mitjançant la 
realització d’eines i accions formatives; 
 
4. Fomentar la cooperació interterritorial i transnacional; 
 
5. Participar en xarxes nacionals i internacionals, per tal d’assolir la representació 
idònia que permeti al desenvolupament rural català ser un referent; 
 
6. Establir relacions de col·laboració amb altres institucions i entitats, tant 
públiques com privades, afins i d’ordre local, regional, estatal i internacional; 
 
7. Realització d'activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat 
internacional a fi de fomentar la informació, la sensibilització, l'educació, la 
formació, els valors, les capacitats i el compromís de la societat, conduents a una 
millor cooperació i més gran amb les persones, els pobles i els països en 
desenvolupament; 
 
8. Realització d'activitats ambientals i projectes a fi de fomentar la sensibilització, 
difusió, preservació i valoració del patrimoni natural dels territoris rurals i el 
desenvolupament sostenible d'activitats productives en espais d'interès natural; 
 
9. Qualsevol altra finalitat lícita que acordi emprendre l’Assemblea General i que 
tingui relació directa amb les anteriors; 
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10. Fer el seguiment i avaluar el Programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya i les actuacions dels GAL en el període 2007-2013 i períodes 
successius, així com de les actuacions dels GAL pel Programa de 
Desenvolupament Rural Sostenible 2010-2014 i períodes successius; 
 
11. Desenvolupar totes les finalitats esmentades amb perspectiva de gènere i de sostenibilitat. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jornada de  

Desenvolupament 
Local Participatiu 
Leader. Solsona,  
 1 de desembre 

(ARCA) 
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Carles Luz i Muñoz, representant del 
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives 

Socioeconòmiques, és el nou president 
d’ARCA. 

Al llarg de l’anualitat 2016, 2 dels socis d’ARCA han 
canviat els seus representants a l’Assemblea. És el 
cas del Consorci Leader Pirineu Occidental, que ha 
nomenat al Sr.Juan Carlos Rabaneda i Caselles, en 
substitució del Sr.Joan Comenge i Riba; i de 
l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès 
Ges Bisaura, que ha nomenat a la Sra.Raquel Serrat i 
Tubau, en substitució del Sr.Miquel Rovira i Comas.  

Uns canvis que han afectat de nou la composició de l’Assemblea i la Junta Directiva de l’entitat, 
i que es van aprovar durant la reunió d’Assemblea General extraordinària, celebrada en data 
11 de gener de 2017 a Barcelona:  
 

Junta Directiva, a partir de l’11 de gener de 2017  
 

President   
Sr. Carles Luz i Muñoz 
 

Vicepresident primer 
Sr. Francesc Benet i Ribé 
 

Vicepresident segon 
Sr. Joaquim Felip i Gayolà 
 

Secretària 
Sra. Concepció Cañadell i Salvia 
 

Tresorer  
Sr. Jesús Fierro i Rugall  
 

Vocals  
Sr. Ferran Cid i Martí 
Sr. Josep Tarin i Canales 
Sra. Raquel Serrat i Tubau  

 
 
 

Durant el 2016, la Junta Directiva de l’entitat s’ha reunit en 5 ocasions:  
 Solsona - 16 de març (Junta Ordinària – Junta Extraordinària) 
 Solsona - 22 d’abril (Junta Ordinària) 
 Solsona - 30 d’agost (Junta Extraordinària) 
 Balaguer - 20 de setembre (Junta Ordinària) 
 Solsona - 1 de desembre (Junta Extraordinària) 

 
I l’Assemblea General en dues ocasions: 

 Solsona - 16 de març (Assemblea Extraordinària) 
 Balaguer - 20 de setembre (Assemblea Ordinària) 
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L’equip tècnic 
 
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya està formada per un equip jove i 
multidisciplinar, que creu en el territori rural i les seves oportunitats.  
 
Enguany, l’equip de treball s’ha ampliat amb la recuperació de la figura del gerent, i la 
incorporació d’una tècnica de suport en comunicació i projectes. Un total de 5 professionals 
que treballen, en col∙laboració amb els Grups d’Acció Local i amb el mateix Departament 
d’Agricultura, per impulsar actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament 
integral de les zones rurals. 
 
  
L’equip d’ARCA durant l’anualitat 2016 ha estat format per:  

 
Gerent 
Albert Puigvert i Tuneu, gerencia@arca-dr.cat  
 
Responsable d’administració i comunicació 
Gemma Ribalta i Sala, administracio@arca-dr.cat - comunicacio@arca-dr.cat 
 
Tècnica de projectes 
Gemma Estany i Ferrer, tecnic1@arca-dr.cat 
 
Tècnic de suport als grups en procediments i gestió Leader 
Jordi Sanchis i Sampol, jordi.sanchis@gencat.cat 
 
Tècnica de suport en comunicació i projectes 
Aroa Gangolells i Alcázar, tecnic2@arca-dr.cat 
 
Responsable Administratiu Financer 
Silvia Vilaseca i Casafont 
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2.3. El Programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya (PDR) 2014 - 2020 
   

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) és l’eina a través de la qual 
s’implementen les estratègies en matèria de desenvolupament rural.  

A  Catalunya, el 88% del territori és zona rural, on hi viuen el 34% dels habitants. Aquestes 
xifres evidencien la importància de tenir un Programa de Desenvolupament Rural propi per al 
territori. 

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, PDR.cat2020, 
s’assenta en 4 grans eixos d’acció i/o reptes, i en una programació molt estratègica: 

1. Economia i ocupació: Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb 
especial atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i les zones rurals, mitjançant el 
recolzament a: 
 

– 5.500 projectes de modernització i reestructuració d’explotacions agràries 
– 350 projectes d’inversió per a la millora dels processos de transformació d’empreses 

agroalimentàries 
– la creació de 600 llocs de treball a través del LEADER 
– 80 projectes de cooperació per a l’establiment de cadenes curtes i mercats locals 
– redactar i revisar 1.200 instruments d’ordenació forestal 
– la creació de 50 organitzacions de productors forestals 

 
 

2. Joves: Establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu 
arrelament i desenvolupament econòmic i social, mitjançant el suport a:  
 

– la instal·lació de 1.800 joves en empreses/explotacions agràries 
– el LEADER com a eix vertebrador per a l’aplicació d’aquestes polítiques, 

mitjançant programes de cooperació i la millora de la qualitat de vida i dels 
serveis a les zones rurals 

– la priorització dels projectes que duguin a terme els joves en el marc de les diferents 
línies d’ajut que es derivin del programa 
 
 

3. Canvi climàtic: Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i 
la protecció dels recursos naturals, amb el suport a:  
 

– 1.350 explotacions agràries i 520 ramaderes ecològiques 
– 117.397 ha per a que implementin actuacions agroambientals  
– 5.600 explotacions que es troben en zones amb limitacions naturals, especialment en 

zones de muntanya  
– 504 projectes d’inversió per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic d’explotacions 

agràries i empreses agroalimentàries (energies renovables, eficiència energètica, 
reducció d’emissions) 

– millorar l’eficiència del consum d’aigua de 6.000 hectàrees de regadiu 
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– 4.000 beneficiaris a realitzar actuacions de prevenció d’incendis forestals i restauració 
del potencial forestal 

– realitzar actuacions silvícoles en 21.250 ha forestals de millora i generació de sistemes 
ecosistèmics 

– auxiliar 2.000 inversions no productives de manteniment i millora d’espècies, hàbitats i 
paisatges 

– dur a terme 280 actuacions d’ordenació i gestió dels espais naturals 
 

4. Innovació: Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector 
agroalimentari, ajudant a: 
 

– formar 18.900 persones del sector agrari i forestal. 
– desenvolupar 420 projectes innovadors en l’àmbit de la Xarxa Europea per a la 

Innovació 
– 2.400 assessoraments a les explotacions agràries 

Per aquest període, el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya compta amb un 
pressupost total programat de 810,8 milions d’euros, 62 dels quals es corresponen a 

l’aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader. 

Una metodologia, inclosa dins la mesura 19 del Programa de Desenvolupament Rural,  que 
té com a objectiu fomentar el desenvolupament local de les zones rurals i  ajudar als 
agents del món rural a millorar el potencial del seu territori mitjançant quatre operacions:  
 

• 19.01.01 Elaboració de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu 
(EDLP) de cada territori.  

• 19.02.01 Implementació de les EDLP -  Ajuts Leader directes a beneficiaris. 
• 19.03.01 Projectes de cooperació Leader. 
• 19.04.01 Despeses d’animació i funcionament dels grups Leader. 

 
Per a l’aplicació del programa Leader en aquest nou període s’han seleccionat un total d’11 
Grups d’Acció Local (GAL), amb les respectives Estratègies de Desenvolupament Local, 
que representen el 73,24% del territori de Catalunya, amb el 10,20% de la població total, i 
una densitat mitja de 33 habitants per km2.  
 
 
Aquests grups seran els encarregats de: 
 

 Recolzar els projectes i iniciatives que 
es vulguin impulsar als seus territoris, 
ja sigui per part de promotors públics o 
privats, i que estiguin en consonància 
amb els objectius definits en les seves 
estratègies.  
La finalitat és fomentar la realització 
d’inversions que generin activitat 
econòmica en les zones rurals, i la creació 
i/o manteniment de llocs de treball, 
principalment de dones i joves. Uns ajuts 
que s’adrecen, principalment, a actuacions  

p.14 
ARCA. Memòria 2016 



 

 
 

 

 

Les dues convocatòries d’aquest període  
(2014-2020) han permès posar en marxa 9 

projectes de cooperació i 16 projectes 
estratègics. 

 
En la primera convocatòria d’ajuts Leader del 

període 2014-2020 s’han aprovat  261 
sol∙licituds, amb una inversió de més de 30 

milions d’euros. 

per a la millora dels processos de 
transformació i comercialització dels 
productes agraris, i a la creació i 
desenvolupament de microempreses i 
PIMES, en el cas de promotors privats; i a 
la conservació i millora del patrimoni 
cultural i natural, l’impuls d’infraestructures 
públiques per a la mitigació i adaptació al 
canvi climàtic i infraestructures que 
generin activitat econòmica i ocupació, en 
el cas de promotors públics. 
Operació 19.02.01  

 
 
 
 
 
 
 
 

 A la vegada, els grups GAL promouran projectes de cooperació amb altres grups 
Leader i/o agents del territori, per tal de desenvolupar iniciatives i actuacions 
tranversals que reforcin les seves Estratègies. Uns projectes centrats en temàtiques tan 
diverses com  l’emprenedoria, els joves rurals, les energies renovables, la valorització 
dels productes agroalimentaris, el desenvolupament econòmic en espais naturals 
protegits i el coworking rural, entre d’altres.  
Així mateix, en el període de programació 2014-2020 es contempla una segona 
tipologia de projectes de cooperació: els projectes estratègics. Aquests es 
desenvolupen en el territori d’un sol grup GAL, juntament amb els agents socials i 
econòmics del seu territori, amb l’objectiu d’impulsar la seva pròpia estratègia de 
desenvolupament local. 
Operació 19.03.01 
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2.4. Els socis: 11 Grups d’Acció Local (GAL) 
   

Per a l’aplicació de la metodologia Leader en el període 2014-2020, s’han seleccionat 11 
Grups d’Acció Local:  

 
 Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord - Oriental de Catalunya 

(ADRINOC)  
 Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central  
 Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura  
 Consorci Leader Pirineu Occidental 
 Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 
 Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya  
 Associació Leader de Ponent 
 Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord  
 Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques  
 Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central  
 Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquests grups 
representen el 73,24% del territori de Catalunya, 
amb el 10,20% de la població total, i una densitat 

mitja de 33 habitants per km2 
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Els grups Leader compten amb 
350 representants  

Homes
76%

Dones
24%

Entitats i institucions membres dels Grups d’Acció Local 
 
 

Grup d'Acció Local 
Número entitats 

membres 
Públiques  Privades 

Consorci Leader Pirineu Occidental  31  12  19 

Consorci GAL Alt Urgell ‐ Cerdanya  14  5  9 

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 35  18  17 
Associació per la Ggestió del Programa Leader Ripollès Ges 
Bisaura 

12  5  7 

Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona 
Nord–Oriental de Catalunya 

31  11  20 

Consorci Grup d’Acció Local Noguera ‐ Segrià Nord  30  13  17 

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central  11  4  7 

Associació Leader de Ponent  11  4  7 

Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp  26  6  20 

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques  68  34  34 

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià  69  34  35 

TOTAL  338  146  192 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Representants de les entitats i  
institucions membres dels Grups d’Acció Local  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

338 entitats formen part 
 dels 11 Grups d’Acció Local de 

Catalunya 
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3.1 
EIX 1. Servei tècnic de suport als grups GAL 
 

3.2  

EIX 2. Comunicació i difusió de projectes, bones pràctiques i 
metodologies 
  

3.3 
EIX 3. Representativitat i presència de la xarxa catalana en altres 
estaments 
 

3.4 
EIX 4. Participació en projectes de desenvolupament rural i 
cooperació 
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Comitès de Pilotatge dels projectes de Cooperació 
Leader 
Durant l’anualitat 2016, ARCA ha coorganitzat 4 trobades dels Comitès de Pilotatge dels 
projectes de Cooperació Leader (convocatòria 2016) arreu del territori: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segona reunió “Comitès de 
Pilotatge Cooperació 2016” 
 
Seu del Consorci per al 
Desenvolupament de la Catalunya 
Central. Cervera 
 
11 de gener 

 
Tercera  reunió “Comitès de 
Pilotatge Cooperació 2016” 
 
Campus Terres de l’Ebre ‐ Universitat 
Rovira i Virgili. Tortosa 
 
15 de febrer 

 
Quarta reunió “Comitès de 
Pilotatge Cooperació 2016” 
 
Banhs de Tredós. Salardú. 
 
2 i 3 de juny  

 
Cinquena reunió “Comitès de 
Pilotatge Cooperació 2016” 
 
Seu d’ARCA. Solsona 
 
12 de setembre 

Tercera  reunió 
dels “Comitès de 

Pilotatge -
Cooperació 

2016”.Tortosa  
(ARCA) 
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Assistència a actes i jornades 
 
Més enllà de la formació impulsada des de la pròpia entitat, l’equip tècnic de l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya també assisteix a actes, jornades i cursos on es 
tractin temàtiques d’interès. 
Participar en aquestes trobades és clau per estar al dia dels projectes i les iniciatives que es 
desenvolupen al territori. D’aquest 2016, en destaquen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“IV Acte de Lliurament de 
Certificats a les Empreses 
Socialment Responsables dels 
territoris Leader del projecte de 
cooperació Gestió Sostenible 
Rural” 
 
Església Museu de Sant Salvador. 
Castellfollit de la Roca 
 
9 de març 

 
Acte de celebració dels 20 anys del 
Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya 
 
Seu del CTFC. Solsona 
 
1 de setembre 

 
Grup de treball "Gastronomia i 
Desenvolupament local i territorial" 
-  Regió Europea de la Gastronomia 
2016 (CREG’16) 
 
Seu de PRODECA. Barcelona 
 
7 d’octubre 

 
Jornada “Resiliència” amb el 
Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible 
(CADS) 
 
Seu del CADS. Barcelona 
 
21 d’octubre 

 
Jornada sobre el “Canvi climàtic i 
les noves oportunitats de gestió 
energètica sostenible als territoris 
rurals” 
 
Castell de Montesquiu. Montesquiu 
 
25 d’octubre 

 
Formació “Planificar per 
organitzar-se de forma eficient” 
 
Consell Comarcal del Solsonès. 
Solsona 
 
21 de desembre 
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3.2. EIX 2. Comunicació i difusió de projectes, 
bones pràctiques i metodologies  
 
 
Donar a conèixer i explicar la tasca que desenvolupen els grups GAL a les zones rurals és 
imprescindible perquè la societat prengui consciència de la importància del programa Leader 
al nostre territori.  
En l’anterior període de programació, l’aplicació de la metodologia Leader va suposar 
l’aprovació de 1.620 projectes, la creació de 1.697 nous llocs de treball i la consolidació de 
més de 8.000 llocs indirectes. Unes dades que demostren l’èxit d’aquest programa, i la 
repercussió que té sobre l’activitat econòmica i l’emprenedoria de les zones rurals.  
 
Des d’ARCA, doncs, es treballa per visibilitzar aquesta tasca tot explicant, difonent i 
comunicant les iniciatives i projectes Leader que s’impulsen al territori, buscant d’aquesta 
manera ser cada vegada més presents davant la societat i els mitjans de comunicació 
mitjançant:  
 
 
 

La participació en ponències i 
jornades on poder difondre i 
intercanviar experiències amb altres 
entitats. 

 
La participació en publicacions 
estatals com el web i els butlletins 
setmanals de la Red Española de 
Desarrollo Rural – ReDR; i els 
butlletins i reculls de bones pràctiques 
editats per la Red Rural Nacional - 
RRN i el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente – 
MAGRAMA, entre d’altres. 

 
La col·laboració d’Albert Puigvert 
amb el programa de Ràdio 4 “Club 
21, el club de les ments inquietes”, 

per presentar el  “Cicle d’emprenedors 
rurals”. Un seguit d’entrevistes amb 
l’objectiu de donar a conèixer diverses 
experiències d’emprenedoria rural que 
han rebut el recolzament del programa 
Leader (Data d’emissió de l’entrevista:  
4 de desembre). 

 
Les eines de comunicació pròpies 
de l’entitat: recull setmanal de 
finançament, recull mensual amb els 
actes dels grups GAL, plataforma de 
treball desenvolupamentrural.cat, web 
corporativa i xarxes socials.  

 
La difusió d’activitats i projectes 
concrets a través de dossiers de 
premsa, notes de premsa, articles...   

 
 
Enguany, i com a resposta a les aportacions que els grups GAL van fer en els tallers 
participatius “Repensem ARCA!”,  es decideix aturar l’enviament dels butlletins electrònics de 
l’entitat  (Leader News – Butlletí Recursos), i difondre la seva informació a través d’altres 
suports de l’entitat com són les xarxes socials i la plataforma desenvolupamentrural.cat.  

 
 
Gestió de la comunicació entre els grups GAL i ARCA  
 
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya disposa de diversos suports de comunicació 
per visibilitzar la tasca que desenvolupen els grups i la pròpia entitat al territori.  
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“I Jornades d’aprofitament i  
cultiu de Plantes Aromàtiques i 
Medicinals dels Pirineus” 
 

8 i 9 d’octubre 

 
“Congreso sobre 
Despoblamiento  en Zonas 
Rurales” 
 

20 i 21 d’octubre  
 

Jornades impulsades pel Parc de les Olors d’Araós i 
l'EMD d'Araós, amb l’objectiu de fer una petita avaluació 
de l'estat actual de les Plantes Aromàtiques i Medicinals 
(PAM) del Pirineu Català.   
 

Albert Puigvert, gerent d’ARCA, va participar a les 
jornades amb la ponència “Programes de suport de 
l’administració pública a noves iniciatives del món 
agrari”.  
 
 
Congrés impulsat per la Diputació de Càceres, amb 
l’objectiu d’analitzar la situació de molts municipis 
espanyols que pateixen pèrdues de població i posar 
sobre la taula possibles solucions a aquest problema. La 
trobada volia posar en comú la situació que viuen els 
territoris perjudicats pels greus problemes de 
despoblació i envelliment de la població i que afecten, 
de forma més activa, a l’espai rural de l’interior de la 
península.  
 

Al Congrés hi van participar tècnics i especialistes en 
demografia i altres sectors de desenvolupament rural.  
Gemma Estany, tècnica de projectes i cooperació d’ARCA, 
va presentar la ponència “Oportunitats de 
desenvolupament territorial a través de l’economia 
circular”, on es detallaven tres dels projectes Leader més 
representatius impulsats a Catalunya:   
“Impulsar l’economia verda i circular en el marc del Leader”, 
“Energia, Boscos i Canvi Climàtic”, i el “Programa Odisseu  
per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural”.  
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Altres reunions informatives  
 
Miquel Rovira i Albert Puigvert  també han participat a la reunió informativa organitzada per la 
ReDR per presentar la normativa i les bases reguladores sobre la creació de Grups 
Operatius supraautonòmics de l'Associació Europea d’Innovació - AEI.   
La vocal assessora sobre l'AEI de la DGDR del MAGRAMA, Isabel Bombal,  va ser l’encarregada 
de detallar la normativa i el funcionament per a la creació d'aquests grups a nivell supraautonòmic. 
Una reunió que va tenir lloc el dia 30 de març, a la seu de la pròpia ReDR.  

 

Reunions ARCA – DARP  

ARCA i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es reuneixen periòdicament 
per tal de fer el seguiment del Pla de Treball de l’entitat. 
Al llarg del 2016 han tingut lloc diverses reunions de treball:  

 15 de juny. Reunió de caire institucional entre Miquel Rovira i Albert 
Puigvert, en representació d’ARCA, i el director general de 
Desenvolupament Rural, el Sr.Oriol Anson, amb l’objectiu de presentar 
el Pla de Treball de l’entitat i les actuacions que s’impulsen en 
aquest sentit. La reunió va tenir lloc a la seu del DARP, a Barcelona. 
 

 30 de juny. Reunió de treball per presentar els resultats obtinguts en 
els tallers “Repensem ARCA!”, realitzats conjuntament amb els grups 
GAL durant el mes de juny. L’acte tingué lloc al CETAP de La Seu 
d’Urgell, i va comptar amb la presència del director general de 
Desenvolupament Rural, el Sr.Oriol Anson; la subdirectora general de 
Planificació Rural, la Sra.Laura Dalmau; i Albert Puigvert, gerent 
d’ARCA. 
 

 27 de setembre. Reunió de treball centrada en les jornades 
formatives que l’entitat preveu impulsar de cara a l’anualitat 2017, i 
l’estat de les convocatòries Leader i de cooperació. L’acte tingué lloc 
a la seu de DARP, i va comptar amb la presència de la subdirectora 
general de Planificació Rural, la Sra.Laura Dalmau; el cap del Servei de 
Programació i Dinamització Rural, el Sr.Josep Maria Martí; i Albert 
Puigvert, gerent d’ARCA. 
 

 4 d’octubre. Trobada amb el Servei d’Innovació Agroalimentària del 
DARP, amb l’objectiu de planificar les jornades/actuacions que els grups 
Leader volen impulsar en el marc del Pla Anual de Transferència 
Tecnològica 2017. La reunió va tenir lloc a la seu del DARP, i va comptar  
amb la presència de Maria Josefa de Ribot, cap del Servei d’Innovació 
Agroalimentària del DARP; i Albert Puigvert, gerent d’ARCA. 

 

Així mateix, i amb un caire més institucional, representants de la Junta d’ARCA es van 
reunir amb la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Sra.Meritxell 
Serret i el director general de Desenvolupament Rural, el Sr.Oriol Anson. Una trobada on els 
membres de la Junta van poder exposar la situació de l’entitat, i presentar les línies de treball 
fixades per aquest nou període de programació.  
Aquesta trobada tingué lloc el dimecres, 2 de març, a la seu del Parlament de Catalunya. 
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Reunions ARCA – Grups GAL 
Els grups GAL i ARCA es troben periòdicament, ja sigui a les reunions de gerents, o bé en 
jornades formatives arreu del territori. Tot i aquest contacte personal i el “feedback” constant que 
hi ha entre la xarxa i els grups, en algunes ocasions s’han hagut d’organitzar trobades 
específiques per tal de tractar més profundament determinades temàtiques. 

En aquest sentit, al llarg del 2016 s’ha organitzat: 

 Una reunió centrada en la creació dels grups de treball del projecte 
PECT “BCN SMART RURAL”, celebrada amb els grups Leader 
implicats el dia 30 d’agost, a Solsona.  
 

 Una trobada per preparar la nova convocatòria d’ajuts a la 
cooperació per a l’anualitat 2017. Aquesta reunió va tenir lloc a la 
seu del Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord, a 
Balaguer, el 19 de setembre. 
 

 Una reunió amb tots els gerents per donar a conèixer les novetats de 
l’“Aplicatiu per a la gestió telemàtica dels ajuts Leader”. L’acte va 
tenir lloc el 25 d’octubre a Montesquiu.  

 
Reunions de gerents grups GAL – DARP 

Els gerents dels Grups d’Acció Local i ARCA es reuneixen mensualment amb l’equip tècnic del 
Servei de Programació i Dinamització Rural del DARP, per tal de fer el seguiment de l’execució i 
evolució del programa Leader al territori. 

Durant l’any 2016 han tingut lloc un total d’11 reunions, celebrades 
totes elles a la seu central del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (Barcelona): 

  

13 gener / 3 de febrer/ 2 de març 
6 d’abril/ 4 de maig/ 1 de juny/ 6 de juliol  

8 de setembre/ 5 d’octubre/ 2 de novembre/ 14 de desembre  

 

Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya  2007 – 2013 / 2014 – 2020 
El Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya es reuneix periòdicament per fer el seguiment i 
l’avaluació de l’aplicació del Programa de Desenvolupament Rural a Catalunya. 
Enguany, el Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya 2007-2013 i el Comitè de Seguiment 
del PDR de Catalunya 2014-2020 es van reunir el dia  21 de juny a Lleida, a la seu del 
Departament d’Agricultura. Per part d’ARCA van assistir-hi el president de l’entitat, Miquel Rovira,  
i el gerent, Albert Puigvert. 
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3.4. EIX 4. Participació en projectes de 
desenvolupament rural i cooperació 

 
Projectes de cooperació 
 
 
ODISSEU. Programa per al retorn i la inserció  
laboral de joves al medi rural 

 

El projecte ODISSEU està impulsat per la Direcció General de 
Desenvolupament Rural i la Direcció General de Joventut, a partir d’una 
iniciativa conjunta de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i la 
Fundació del Món Rural, amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local 
Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut. 
 
El programa ODISSEU pretén incentivar i facilitar el retorn dels i les 
joves cap al medi rural, tot creant un programa que faciliti la seva 
inserció laboral i que promogui el seu compromís social amb el 
territori rural. El programa vol actuar de forma transversal sobre els 
agents que incideixen en aquesta transició, i porta a terme accions de 
divulgació i sensibilització sobre els impactes de la migració juvenil de les 
zones rurals. 
 
ANTECEDENTS DEL PROJECTE                                                                                            

 
 
- 1a fase del projecte  
 

• Elaboració de la diagnosi “Els moviments migratoris de la joventut rural: què ofereix el 
mercat laboral als i les joves?”, on es feia una anàlisi general de les migracions a les 
comarques rurals, i en 5 territoris pilot inicials s’aprofundia sobre les oportunitats 
d’arrelament al territori d’origen (diagnosi territorial).  

• Viatge d’intercanvi per conèixer el model quebequès de “Place aux Jeunes en région”. 
• Identificació i anàlisi de fins a 55 programes i projectes per al retorn de joves rurals 

d’àmbit europeu i internacional. 
• Elaboració d’una la metodologia d’intervenció del programa. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Anualitat 2011 

p.40 
ARCA. Memòria 2016 



 

 

 

 
 
 
 
- 2a fase del projecte  
 

• Implementació del projecte a diferents comarques rurals (territori LEADER) a partir de 
la creació de 14 Taules de Concertació Territorials (TC). Aquestes Taules són les 
meses representatives dels agents que intervenen en matèria de joventut, programa 
LEADER, ocupació, promoció econòmica i educació, de caràcter públic i privat, a escala 
comarcal i són l’estructura per al desplegament de les accions del projecte ODISSEU a 
nivell comarcal. 

• Inici de les actuacions ODISSEU Territorials, escollides segons les Taules de 
Concertació 

• Ampliació de les diagnosis territorials a 7 comarques més: Priorat, Alt Urgell, Garrotxa, 
Berguedà, Conca de Barberà, Garrigues i Montsià. 

• Es realitzen un total de 151 actuacions territorials (ponències, tallers, taules-debat, etc.) 
que compten amb 6.507 participants. 

• Inici del treball amb el Pràcticum Odisseu per a la innovació, a partir de l’elaboració 
d’informes i material de divulgació, i la prospecció i assessorament a empreses per a la 
incorporació d’estudiants en pràctiques. Es treballa en 7 comarques amb la implicació 
de 96 empreses, 37 de les quals reben assessorament individualitzat per a acollir 
estudiants en pràctiques. 

 
 
 
 
 

-  Prova pilot “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”  
 

• S’impulsen, com a prova pilot, els Ajuts al Pràcticum Odisseu 2015-2016 (finançats 
per la Direcció General de Joventut i la Secretaria d’Universitats i Recerca). 

• Es llença la primera convocatòria d’ajuts (novembre), que es tanca amb la 
subvenció de 12 llocs de pràctiques ODISSEU. 

• Es participa en l’organització del XVIII Fòrum d’Estudis sobre la Joventut: “Joves i 
nova ruralitat: reptes i oportunitats”. 

• S’imparteixen, amb el suport de la Diputació de Lleida, 4 xerrades dirigides a joves que, 
sota el títol “Ser (jove) rural al segle XXI", tenen com a objectiu que els joves de l’àmbit 
rural prenguin consciència del valor del seu territori d’origen. 

 
ACTUACIONS 2016                    
 
 

 
- Redefinició del projecte 
- Consolidació dels “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”  
              

Durant l’anualitat  2016 la coordinació del projecte recau en el grup Leader Consorci GAL Alt 
Urgell – Cerdanya.  És en aquest moment que es creu necessària una redefinició del públic al 
qual es dirigeix el projecte que permeti visualitzar al màxim la iniciativa, i anar més enllà de les 
zones rurals. Així, i sense perdre de vista que el públic diana són els joves que viuen o són 
originaris dels territoris rurals, es defineixen 5 àrees/cercles de treball:  
 
1. Cercle IN - Talent jove del territori: accions dirigides als estudiants del segon curs de 

Batxillerat i de Cicles Formatius que hi ha als centres d’ensenyament dels territoris rurals. 
L’objectiu és crear  una base de dades ODISSEU amb aquests estudiants, i vincular-los al 
projecte abans que marxin a estudiar a les zones urbanes. 

 

Anualitats 
2012-13-14 

 

Anualitat 2015 

 

Anualitat 2016 
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2. Cercle OUT- Talent Jove que es troba fora del territori: les accions d’aquest cercle es basen 
en joves que es troben estudiant o treballant fora del territori. L’objectiu és conèixer  les raons i 
inquietuds que els porten a romandre fora dels territoris rurals i les seves possibilitats - opcions 
de futur, i fer que retornin i treballin al territori rural. 

3. Cercle EMPRESA i sector econòmic: conjunt d’accions que fomentin la relació entre les 
empreses, les universitats i les borses de treball que aquestes ofereixen. Cal tenir en compte 
que les empreses són les receptores del talent jove que ha de tornar al territori i, per tant, la seva 
implicació en el projecte és clau. 

4. Cercle INCOMING - Antenes d’acollida: en aquest espai de treball, i aprofitant el coneixement i 
la proximitat dels grups Leader amb els agents del territori, es vol iniciar una nova línia d’actuació 
basada en la creació d’una “Guia de recursos del territori”, on es recullin els recursos i 
instruments que pot oferir el món rural a les persones nouvingudes, facilitant així la seva 
integració. 

5. Cercle AGRICULTURA: en aquest espai es planteja fer un seguiment i anàlisi del perfil de joves 
que s’incorporen al sector agrari, per tal de proposar possibles accions de millora de cara a un 
futur.  

Durant aquesta anualitat, la implicació d’ARCA en el projecte es concreta en: 
 

1- Donar suport a la coordinació i execució d’ODISSEU mitjançant: 
• La difusió del projecte en actes i altres institucions. 
• L’organització de la “Jornada de treball ODISSEU” amb els tècnics Leader i de joventut 

implicats en el projecte (La Seu d’Urgell - 30 de juny). 
• La formació a les cèl∙lules tècniques d’ODISSEU, en modalitats de pràctiques i 

accions/materials del projecte (Solsona - 30 d’agost). 
A més de participar en diverses sessions informatives com la Taula de Concertació de la Ribera 
d’Ebre (Móra d’Ebre – 16 de setembre);  la reunió amb els agents d’ocupació de l’Urgell (Tàrrega – 7 
d’octubre); i la taula de Concertació del Montsià (Amposta – 14 d’octubre), entre altres. 
 
2- Impulsar accions en el marc del “Cercle EMPRESA” a través de: 
  

• Coordinació de la jornada “Networking d’ocupació jove a la Ribera d’Ebre” (Flix - 18 de 
novembre), impulsada per la Direcció General de Joventut.  

• Les accions PRÀCTICUM ODISSEU 2016-2017:  
‐ Preparació de la primera convocatòria oficial dels Ajuts al Pràcticum Odisseu 2016-

2017. 
‐ Elaboració dels materials 

per al Pràcticum: Document  
- Contactes de Pràctiques 
Universitàries (actualització i 
maquetació); Fitxes 
comarcals -  contactes de 
pràctiques (revisió i 
maquetació de 7 fitxes). 

‐ Difusió per a la cerca 
d’empreses.  

‐ Assessorament puntual a 
empreses interessades en 
acollir joves en pràctiques. 

 
 
 
 
 
 
 

Fitxes 
comarcals -  

contactes de 
pràctiques 

p.42 
ARCA. Memòria 2016 



 

 

 

“BCN SMART RURAL” - Projecte d’Especialització i Competitivitat 
Territorial (PECT) 
 
Aquest 2016 ARCA ha participat en la definició i redacció del projecte “BCN Smart Rural: 
Valorització i innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació de 
Barcelona no metropolitana”. Un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 
que s’emmarca en el programa operatiu FEDER 2014-2020 de la Unió Europea. 
Aquesta tasca ha suposat la participació de l’entitat en reunions, tallers i jornades de treball amb 
les entitats que participen en el projecte, i que s’han desenvolupat al llarg del segon semestre del 
2016. 
 
El projecte. Objectius 
Impulsar i desenvolupar una estratègia 
intel·ligent de desenvolupament 
territorial – rural, sustentada en la 
innovació i el coneixement aplicats, 
propiciant la producció sistemàtica de nous 
productes, serveis i solucions lligats a la 
valorització i millora del sector 
agrosilvopastoral en l’àmbit no metropolità 
de la província de Barcelona. 
El projecte es fixa un segon objectiu centrat 
en articular un sector “rural intel·ligent”, 
millorant la relació entre el món urbà i el 
seu entorn. 
 
On es desenvoluparà? 
El projecte es desenvoluparà en l’àmbit de la demarcació de Barcelona no metropolitana, 
configurada per la Catalunya Central, a més de les comarques del Maresme, Alt Penedès i el 
Garraf. Amb la voluntat, de cara a la nova convocatòria PECT prevista pel 2018, de plantejar-lo a 
les 4 demarcacions catalanes.  
 
Com s’estructura? 
El PECT “BCN Smart Rural” està estructurat en 4 projectes. El projecte 1 és transversal i fa 
referència al Centre “BCN-Smart Rural”, encarregat d’impulsar l’especialització i la competitivitat al 
món rural i la continuïtat al llarg del temps del PECT. Els altres tres projectes de tipus específic 
estan destinats a la gestió forestal per una economia verda i circular “Bosc Verd - Bosc Viu”; a 
l’activitat productiva d’alt valor ecològic “Agrosilvopastura”; i al programa de promoció econòmica 
“Rural Actiu”. 
Cada projecte es desglossa en operacions i aquestes en actuacions. En total hi ha 4 projectes, 11 
operacions i 21 actuacions. 
 
Qui hi participa? 
“BCN Smart Rural” està liderat per la Diputació de Barcelona, que actua com a entitat representant 
del PECT, i compta amb 3 entitats sòcies beneficiàries: la pròpia Diputació de Barcelona, el Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya i ARCA; a més de 9 participants, d’entre els que destaquen els  
4 grups Leader de la província de Barcelona (Associació pel Desenvolupament Rural de la 
Catalunya Central - Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura - 
Associació́ per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya - 
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central). 
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4.1 
Compte de Resultats abreujat exercici 2016/ 
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4.2  

Balanç de Situació abreujat exercici 2016/ 
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4.1. Compte de Resultats abreujat exercici 2016/ 
comparativa exercici anterior 
 

 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  2016 2015 
1. Ingresos por las actividades 200.961,43 198.668,32
a) Ventas y prestaciones de servicios 14.856,00 5.002,23

b) Ingresos recibidos con carácter periódico 40.290,49 35.745,49
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00
d) Subvenciones, donaciones y otros ingresos 145.814,94 157.920,60
2. Ayudas concedidas y otros gastos (568,69) (6.250,64)
a) Ayudas concedidas (568,69) (6.250,64)
b) Gastos por colaboraciones y por el ejercicio del cargo de miembro del órgano de gobierno 0,00 0,00
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00
5. Aprovisionamientos 0,00 0,00
6. Otros ingresos de las actividades 0,00 0,00
a) Ingresos por arrendamientos 0,00 0,00

b) Otros ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00

7. Gastos de personal (133.728,59) (167.145,73)
8. Otros gastos de explotación (56.890,84) (48.938,34)
a) Servicios exteriores (52.010,84) (48.938,34)
a1) Investigación y desarrollo 0,00 0,00
a2) Arrendamientos y cánones 0,00 0,00
a3) Reparaciones y conservación 0,00 0,00
a4) Servicios profesionales independientes (27.799,67) (172,34)
a5) Transportes 0,00 0,00
a6) Primas de seguros (24,28) (20,33)
a7) Servicios bancarios (903,65) (840,25)
a8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas (511,00) (8.950,39)
a9) Suministros (406,70) (685,66)
a10) Otros servicios (22.365,54) (38.269,37)

b) Tributos 0,00 0,00

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones de las actividades (4.880,00) 0,00
d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00
9. Amortización del inmovilizado 0,00 (172,48)

10. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado  0,00 0,00

11. Exceso de provisiones 0,00 0,00

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otros 0,00 0,00

13. Otros resultados 0,00 0,00

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 9.773,31 (23.838,87)
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4.1. Compte de Resultats abreujat exercici 2016/ 
comparativa exercici anterior 

 
 
 
 

14. Ingresos financieros 0,00 0,00

15. Gastos financieros 0,00 0,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otros 0,00 0,00

II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 0,00 0,00
III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I +II) 9.773,31 (23.838,87)

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III + 19) 9.773,31 (23.838,87)
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   4.2. Balanç de Situació abreujat exercici 2016/ 
comparativa exercici anterior 
 
 
 
 

ACTIVO 2016 2015 

A. ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

II. Inmovilizado material 0,00 0,00

III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

IV. Bienes del patrimonio cultural 0,00 0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00

B. ACTIVO CORRIENTE 105.541,47 129.427,41

I. Existencias 0,00 0,00

II. Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y 
otras cuentas a cobrar 64.071,40 20.620,92

1. Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios 6.376,36 14.532,70
2. Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes vinculadas 0,00 0,00
3. Patrocinadores 0,00 0,00
4. Otros deudores 0,00 0,00
5. Personal 0,00 0,00

6. Activos por impuesto corriente y otros créditos con las administraciones 
públicas 57.695,04 6.088,22

7. Fundadores y socios por desembolsos pendientes 0,00 0,00
III. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo 0,00 0,00

IV. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00

V. Periodificaciones a corto plazo  0,00 0,00

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 41.470,07 108.806,49

TOTAL ACTIVO (A+B) 105.541,47 129.427,41
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4.2. Balanç de Situació abreujat exercici 2016/ 
comparativa exercici anterior 
 

 
 
 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2015

A. PATRIMONIO NETO 90.524,13 72.197,06
A-1) Fondos propios 90.524,13 72.197,06
I. Fondos dotacionales o fondos sociales 0,00 0,00
1. Fondos dotacionales o fondos sociales 0,00 0,00
2. Fondos dotacionales o fondos sociales pendientes de desembolsar 0,00 0,00
II. Fondos especiales 0,00 0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores 80.750,82 96.035,93
IV. Excedentes pendientes de aplicación en actividades 
estatutarias 0,00 0,00

V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 9.773,31 (23.838,87)
VI. Aportaciones para compensar pérdidas 0,00 0,00
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros 
ajustes 0,00 0,00

1. Subvenciones oficiales de capital 0,00 0,00
2. Donaciones y legados de capital 0,00 0,00
3. Otras subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00
4. Ingresos fiscales a distribuir 0,00 0,00

B. PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00
1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

2. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00
V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00
C. PASIVO CORRIENTE 15.017,34 57.230,35

I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo 7.883,36 0,00
1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

2. Otras deudas a corto plazo 7.883,36 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar 7.133,98 57.230,35

1. Proveedores 0,00 0,00

2. Acreedores varios 393,41 13.768,24
3. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,04 28.416,24
4. Pasivos per impuesto corriente y otras deudas con las administraciones 
públicas 6.740,53 15.045,87

5. Anticipos de usuarios 0,00 0,00

V. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 105.541,47 129.427,41
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