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PRESENTACIÓ 
 

El present document recull els resultats i propostes efectuats fins la data en el marc de l’Assistència 

Tècnica Models d’Intervenció Territorialitzats per part del SOC en l’àmbit del Desenvolupament Local i 

l’Ocupació. Hi ha, més enllà dels treballs previstos que es recullen en el document, dues circumstàncies 

temporals que expliquen en bona mesura el seu abast i contingut.  

La primera és la de trobar-nos en un moment d’inici de mandat del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

la qual cosa convida a fer un resum de les accions dutes a termes en aquests àmbits en els darrers anys, 

amb una valoració que, en part, es sustenta en treballs efectuats anteriorment pel propi SOC. 

La segona circumstància és la coincidència temporal amb la definició del nou marc de programació 

europeu 2014-2020, que suposarà, inevitablement, una revisió tant dels principis com dels objectius i 

instruments de les polítiques territorials i de cohesió, base i referent de les polítiques de 

Desenvolupament Local i Ocupació. 

El document estableix respostes a preguntes principals sobre el perquè, el qui i el cóm configurar uns 

models d’intervenció que suposin un salt endavant en l’eficàcia i eficiència en la utilització del recursos, 

una obligació en el moment actual on es combina una greu situació socioeconòmica i una restricció 

important dels mitjans per abordar-la. 

El rerefons de l’anàlisi i les propostes que s’efectuen té un nucli molt clar: aprofitar el potencial, capacitats 

i experiència del actors territorials per sumar-los a les missions i objectius que es planteja el SOC en 

aquest període, tot tenint en compte la seva diversitat estructural (com a actors diversos (públics, privats, 

no lucratius,...) i com a territoris heterogenis (urbans, suburbans, rurals, intermedis, d’especialització 

productiva,...)  
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No és aquesta una qüestió que es plantegi de bell nou, per bé que sovint els resultats no han estat els 

previstos o desitjats. Tanmateix hi ha una experiència acumulada pel SOC mateix, que pot i ha de servir de 

punt de partida per les decisions que cal emprendre. 

Val a dir, per acabar aquesta breu presentació, que els treballs d’assistència tècnica, el nucli del qual és el 

suport tècnic a la decisió i gestió per part d’unitats tècniques concretes, no són possibles sense establir 

nivells de confiança, transparència i col·laboració entre aquest serveis i l’assistència per tal d’anar definint 

específicament les necessitat i composar la informació i treballs requerits per l’objectiu que es planteja.  

Des d’aquest punt de vista, volem agrair l’excel·lent capteniment de la Subdirecció de Polítiques Actives 

del SOC i els tècnics de l’Àrea de Desenvolupament Local en aquests mesos, que esperem hagin estat en 

concordança atesos per part del contractista.   
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PART A: L’ENFOCAMENT TERRITORIAL DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT 
 

1. Origen i referències (OCDE-ILO, UE, Estatal) 
 

CONTEXT HISTÒRIC DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

 

Finals dels 70 i principis dels 80 

 

La crisi energètica de 1973 per l’augment del preu del petroli, provoca una reducció de l’activitat 

econòmica a occident, que deixa de créixer de manera sostinguda tal i com ho havia fet des de finals de la 

II Guerra Mundial.  

 

Aquest fet, provoca un augment significatiu de l’atur i canvis en el models de producció industrials a 

occident. 

 

A partir, d’aquest moment, comença a sorgir amb força el concepte de desenvolupament local com a 

mètode per assolir una major eficàcia i eficiència en quant a l’explotació de recursos endògens. 

 

A Espanya, la crisi energètica arribarà a finals de la dècada dels 70 i principis dels 80. La delicada situació 

política de l’Estat, fa que s’adoptin polítiques dirigides a posposar la crisi, això farà que s’agreugi el 

problema cap a primera meitat dels anys 80, període en el que es donen altes taxes d’atur i en el que 

apareix una profunda crisi industrial. 
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En aquest context apareixen les primeres polítiques de desenvolupament local, tant a nivell internacional, 

europeu i estatal. 

 

Internacional 

 

A nivell internacional, a l’any 1982 l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) 

aprova el primer programa d’Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO), programa que en anys posteriors s’ha 

anat estenent geogràficament.  

 

Un dels objectius bàsics dels programes ILO és cridar l'atenció sobre les possibilitats que ofereix el 

desenvolupament local enfront de la concepció tradicional que la resolució dels problemes de la 

desocupació havien de ser facultat dels governs centrals. 

 

Europa 

 

A la UE (llavors CEE), a l’any 1975 s’aprova el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que 

concedeix ajuts per a la construcció d'infraestructures i la realització d'inversions productives capaces de 

generar ocupació, sobretot en benefici de les empreses. Aquest fons s’uneix al Fons Social Europeu, creat 

ja al tractat constituïu el 1957 per afavorir l’ocupació i la cohesió social i que és el fons més antic i més 

dotat dels programes europeus. 

 

Els Fons estructurals i el Fons de Cohesió són els instruments financers de la política regional de la Unió 

Europea (UE), i estan encaminats a reduir les diferències de desenvolupament entre les regions i els Estats 

membres. Els Fons contribueixen així plenament a l'objectiu de cohesió econòmica, social i territorial. I és 

a l’any 1975, quan es posa la primera pedra en aquest sentit.  

 

A principis dels anys 80, França, un dels països més centralitzats d’Europa, mitjançant diverses lleis (1982, 

1983), recolza fortament les polítiques de desenvolupament local descentralitzant polítiques, fet que 

repercuteix en la creació de “comitès de bosses d’ocupació” i amb la constitució de “sistemes d’informació 
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territorial”, per tal d’afavorir el diàleg, la cooperació i la presa de decisions comunes entre els diferents 

actors locals.  

 

Espanya 

 

A l’Estat, a finals dels anys setanta i primers vuitanta tenen lloc les primeres incursions, destacables 

encara que amb notables dosis d'improvisació i incertesa, d'administracions públiques locals en l'àmbit del 

que es coneix per desenvolupament local. Es tracta, en aquests temps, d'actuacions que es poden 

qualificar d'emergència, on responsables de corporacions locals intervenen en processos de crisi 

d'empreses per a la recerca de plans de viabilitat, i on es realitzen inversions municipals en terrenys per 

adequar-los a la industria condicionant-los amb infraestructures, plans d'ocupació comunitària, etc. 

 

 

Segona meitat dels 80 i primera meitat dels 90 

 

Espanya 

 

Durant aquest període hi ha un fet fonamental pel desenvolupament local que és l’entrada d’Espanya a la 

CEE l’any 1986. A la segona meitat dels 80 l’atur, tot i ser encara alt, disminueix. A un entorn econòmic, 

social i polític més favorable, s’afegeix la progressiva descentralització administrativa que comporta una 

cessió de competències des de l’Estat central cap a les Comunitats Autònomes i la municipalització de 

molts serveis. Aquests fets repercuteixen positivament en l’impuls del desenvolupament local a Espanya, 

on es constitueixen les primeres Regidories de Desenvolupament Local i de Promoció Econòmica.  

 

L’entrada d’Espanya a la UE és fonamental tant per l’aspecte econòmic, que es tradueix amb un increment 

de recursos per polítiques de desenvolupament local, com per l’aspecte metodològic, ja que a Europa 

aposta per un model de creixement i de regeneració empresarial des de lo micro.  
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A partir d’aquest moment, l’aportació de fons estructurals europeus, especialment del Fons Social 

Europeu (FSE) i del FEDER, seran cabdals per l’establiment del model de desenvolupament local a nivell 

estatal.  

 

Europa 

 

Des de meitat del segle XX, Europa pateix una important migració del món rural al món urbà. Les noves 

exigències dels consumidors, la pressió mediambiental, la ràpida difusió de les noves tecnologies, 

l'envelliment de la població i l'èxode rural són factors que afecten les zones rurals. Des de la UE es tracta 

de donar resposta a aquestes qüestions a través d’una Política Agrària Comuna (PAC), que treballa al 

mateix temps en favor del desenvolupament rural i que no es limita a augmentar la competitivitat del 

sector agrícola, sinó que també afavoreix el desenvolupament de noves activitats i la creació d'ocupació.  

 

Aquest fet, es concreta en el primer programa LEADER que permet la mobilització dels protagonistes 

locals que es responsabilitzen directament del futur del territori, un enfocament territorial descentralitzat, 

integrat i basat en un plantejament ascendent, l'intercanvi i la transferència d'experiències entre territoris 

rurals mitjançant la constitució de xarxes i la capacitat d'assumir operacions de grandària modesta 

adequades als petits promotors de projectes. 

 

Internacional 

 

A nivell internacional aquest període ve marcat per la caiguda del sistema comunista entre 1989 i 1991. La 

caiguda del bloc comunista implicarà en el futur la integració de nous Estats en organismes internacionals 

i en la manera de fer capitalista.  

 

 

1994-2007 

 

Europa 
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El procés de construcció europea dóna un salt qualitatiu i quantitatiu durant aquest període. En aquesta 

dècada s’integren nous Estats a la Unió i les polítiques territorials i de cohesió es diversifiquen i 

augmenten els seus recursos.  

 

A 1994 es crea un Fons de Cohesió destinat a aquells països el PIB mitjà per càpita és inferior al 90% de la 

mitjana comunitària. La finalitat del Fons de Cohesió consisteix en finançar projectes d'infraestructures 

relacionats amb el medi ambient i els transports. 

 

Pel que fa a polítiques de desenvolupament rural destaquen les iniciatives comunitàries Leader I (1991-

1994) y Leader II (1994-1999), i partir de l’any 2000 Leader +. El PRODER (Programa Operatiu de 

Desenvolupament i Diversificació Econòmica de Zones Rurals) va ser aprovat per la Unió Europea a 1996 

amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament endogen de les zones rurals a través del seu diversificació 

econòmica, contribuint així a frenar la regressió socioeconòmica i millorar les rendes i el benestar social 

de la població rural europea. Tots aquests programes són finançats pel Fons Europeu d'Orientació i 

Garantia Agrícola (FEOGA), que compta amb finançament dels diversos Estats membres de la UE. 

 

En matèria de desenvolupament, es segueixen destinant fons FEDER per tal de promoure la cohesió 

econòmica i social mitjançant la correcció dels principals desequilibris regionals i la participació en el 

desenvolupament i la reconversió de les regions, garantint al mateix temps una sinergia amb les 

intervencions dels altres fons estructurals. A més, apareixen noves iniciatives com: URBAN o INTERREG. 

 

La iniciativa URBAN (1994), s’impulsa per tal de reactivar zones urbanes o barris en situació de crisis a 

emprendre accions innovadores i integradores de desenvolupament urbà. Per la UE, les ciutats tenen un 

paper essencial a Europa com a centres d'intercanvi i de desenvolupament cultural, polític, social i 

econòmic. Davant aquesta situació, la dimensió urbana revesteix un interès fonamental en les polítiques 

comunitàries. I així es reflecteix clarament en les orientacions de la Comissió sobre la programació de les 

principals intervencions dels Fons Estructurals. 
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D’altra banda, la iniciativa INTERREG pretén reforçar la cohesió econòmica i social a la Unió Europea, 

mitjançant la cooperació transfronterera, transnacional i interregional, afavorint així una integració i un 

desenvolupament equilibrat i harmoniós del territori europeu. 

 

 

Espanya 

 

Durant aquest període a Espanya es completa la cessió de competències del govern central cap a les 

autonomies en matèria d’ocupació. A Catalunya, l’any 2002 es publica la Llei de creació del Servei 

d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb competències en matèria de desenvolupament local.  

 

A l’Estat, es multipliquen les accions de desenvolupament local a través dels recursos aportats per la UE 

en forma de fons estructurals i de cohesió. També es regula la figura del tècnic de desenvolupament local 

(AEDL o AODL a Catalunya), i es generalitza la seva implementació a la majoria dels municipis de l’Estat.  

 

 

2008- actualitat 

 

Internacional 

 

Context de crisi econòmica mundial que va començar l’any 2008, i que té origen als Estats Units. Entre els 

principals factors causants de la crisi estarien els alts preus de les matèries primeres a causa d'una elevada 

inflació planetària, la sobrevalorizació del producte, crisi alimentària mundial i energètica, i l'amenaça 

d'una recessió a tot el món, així com una crisi creditícia , hipotecària i de confiança en els mercats. 

Aquesta crisi s’observa fonamentalment en els països més desenvolupats. 

 

Europa 
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La crisi econòmica a Europa és especialment dura i això suposa una forta contracció de l’economia de la 

UE. La política de retallades en despesa, posa en perill moltes de les polítiques que duu la Unió en matèria 

de desenvolupament territorial i cohesió, entre d’altres. Sembla clar que en el futur caldrà garantir 

l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques que emanen de la UE.  

 

Tot i el context desfavorable, es segueixen portant a terme polítiques de desenvolupament tals com: 

FEDER/FSE (2007-2013), URBAN II o  INTERREG III, entre d’altres. 

 

Espanya 

 

Si a Europa es noten els efectes de la crisi econòmica, a Espanya  aquesta crisi és molt més profunda i posa 

en perill moltes de les accions de desenvolupament local que s’han dut a terme durant els últims anys, 

just quan més rellevants i necessàries podrien esdevenir. La retallada en fons estructurals de la UE pot 

suposar la paralització o desaparició de moltes de les accions i projectes de desenvolupament territorial 

vigents a dia d’avui.  

 

En quant a desenvolupament local, a partir de 2008 s’observa a Espanya una tendència cap a la definició 

de models autonòmics propis i la creació de xarxes per tal de compartir coneixement i assolir majors 

quotes d’eficàcia i eficiència. 
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Quadre resum (dades rellevants) 

 

 

 Context Internacional Europa Espanya 
Finals 70 principis 80 Crisi energètica i de 

model Creixement de 
l’atur i canvi de model 
productiu 

1982- Programa 
d’Iniciatives Locals 
d’Ocupació (ILO) de 
la OCDE 

1957 – Es crea pel tracta constituent el Fons 
Social Europeu, per a fomentar l’ocupació i 
una major cohesió econòmica i social 
1975- Aprovació del primer Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER)  

Primeres incursions en matèria 
de DL 

Segona meitat 80 
primera meitat dels 90 

Recuperació econòmica i 
aposta per un model de 
creixement econòmic 
local  

 1991- Programa LEADER de 
desenvolupament rural  
FEDER/FSE 
FEOGA 

1986- Entrada d’Espanya a la CEE 
Primeres Conselleries de 
Desenvolupament Local i de 
Promoció Econòmica  
Descentralització administrativa 

1994-2007 Apogeu de les polítiques 
de DL. Processos 
d’integració europea  

 1994- Fons de Cohesió (infraestructures, 
medi ambient, transports) 
1994-1999 LEADER II 
1994- URBAN (reactivació zones urbanes o 
barris en situació de crisis) 
INTERREG (Cooperació regional 
transnacional) 
1996- PRODER  (Desenvolupament i 
Diversificació Econòmica de Zones Rurals) 
2000- LEADER + 
2000-2006 FEDER/FSE 

1991-1998 Regulació oficial de la 
figura dels ADL 
1999-2007 Implantació dels ADL 
a la majoria dels municipis 
espanyols 
Cessió de competències estatals a 
CCAA 
2002- Creació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
 

2008 en endavant Crisi econòmica mundial 
que afecta a tota Europa 
i en especial a Espanya 

 2007-2013 FEDER/FSE 
URBAN II 
INTERREG III 

Definició de models autonòmics 
propis i creació de xarxes 

 

 

 



AATT MODELS D’INTERVENCIÓ TERRITORIALITZATS DEL SOC 

Octubre 2013 – Pàg. 14 

2. Les perspectives de la programació europea 2014-2020 
 

El procés de definició i adopció de les polítiques estructural de la UE pel proper període de programació 

estan aportant importants novetats relacionades directament amb el desenvolupament local i la 

concepció territorial de les intervencions públiques. 

No és aquí el lloc de fer-ne una descripció general, però sí de subratllar-ne alguns trets que poden reforçar 

la definició d’un model d’intervenció territorialitzat per part del SOC. La novetat principal que, per primera 

vegada1 en els documents oficials de programació, es defineix el desenvolupament local com un marc de 

programació a nivell subregional, dedicant-hi un capítol sencer de les disposicions comuns dels fons i 

polítiques estructurals, que reproduïm: 

 

CAPÍTULO II2 
Desarrollo local participativo 
Artículo 28 
Desarrollo local participativo 
1. El desarrollo local participativo, designado desarrollo local Leader en relación 
con el Feader, deberá: 
a) centrarse en territorios concretos subregionales; 
b) estar gobernado por las comunidades, es decir, por grupos de acción 
locales compuestos por representantes de los intereses socioeconómicos 
locales públicos y privados, en los que ni el sector público ni ningún grupo 
de interés concreto representen más del 49 % de los derechos de voto en la 
toma de decisiones; 
c) llevarse a cabo a través de estrategias de desarrollo local integradas, 
multisectoriales y de base zonal; 
d) diseñarse tomando en consideración las necesidades y los potenciales 

                                                           
1
 Ens referim més enllà d’un esment indicatiu o la realització de programes específics 

2
 COM(211) 615 FINAL/2 
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locales e incluir aspectos innovadores en el contexto local, así como el 
establecimiento de redes y, cuando proceda, la cooperación 

 

Així, els estats membres i les autoritats executores dels diversos programes operatius, entre les quals 

naturalment hi haurà la Generalitat de Catalunya, estan cridats a incorporar aquest mètode de 

programació en les seves operacions. 

Aquesta novetat respon a un fort debat que ha tingut lloc l’any 2012 sobre l’enfocament territorial de les 

polítiques de desenvolupament econòmic, que s’ha expressat particularment en diversos moments del 

debat, particularment: 

- El document Community-led Local Development – CLLD3, promogut per organitzacions i xarxes de 

promoció del desenvolupament local i assumit pels serveis de la comissió  

- Successiu dictàmens tant del Comitè Econòmic i Social Europeu4 com del Comitè de les Regions5 al 

voltant de les disposicions de programació. 

Per bé que la reflexió s’origina majorment en les experiències derivades en programes com Leader o  

URBAN, les propostes s’adrecen totes elles a configurar un espai singular de definició i aplicació de les 

polítiques estructurals que permeti incorporar les estratègies i capacitats local als reptes de l’Estratègia 

Europea 2020, guanyant eficàcia, eficiència i sostenibilitat en les actuacions. 

Algunes de les reflexions del primer document, tanmateix, són de plena aplicació als treballs que aquí 

abordem, en la mesura que ens mostren un horitzó de configuració dels programes i actuacions 

relacionades amb el desenvolupament local que és molt clara: 

 

                                                           
3
 Disponible a: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/doc/community_en.pdf  

4
 Veure CESE 2013/C 44/13 

5
 Veure CdR (2013/C 17/05) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/doc/community_en.pdf


AATT MODELS D’INTERVENCIÓ TERRITORIALITZATS DEL SOC 

Octubre 2013 – Pàg. 16 

(…) 

A continuación debemos encontrar las respuestas,  adecuadas a cada entorno en los diferentes estados 

miembro, a aquellos problemas ligados a la puesta en marcha y aplicación: 

- Una zona local “funcional”. Esta definición deberá respetar las características de diferentes 

tipos de zonas así como la naturaleza de los problemas abordados por la estrategia local. Esta 

problemática es particularmente  pertinente en las grandes zonas urbanas donde la búsqueda 

de “soluciones” a los problemas de los barrios desfavorecidos no puede quedar limitada 

únicamente dentro de esos barrios. 

- Estrategias integradas. Si una estrategia territorial plenamente integrada es la situación ideal, 

es importante reconocer y tomar en cuenta las dimensiones y prioridades particulares en 

ciertos sectores (pesca, por ejemplo) y ciertos grupos destinatarios (como los Rom) sin recurrir 

a enfoque sectoriales o de categorías que serian contraproducentes. 

- Gobernanza. Una geometría variable de partenariados horizontales y verticales, implicando a 

la sociedad civil y a las instancias públicas de maneras diferentes y complementarias, sin ser 

dominadas por ningún actor, debería ser establecida y tenida en cuenta con el fin de responder 

a las diferentes expectativas locales. 

- Modalidades de aplicación. “El diablo se esconde en los detalles”, razón por la cual un máximo 

de detalles (opciones simplificadas en materia de costos, por ejemplo) deberían ser clarificados 

desde el inicio, sobretodo en el marco de mecanismos de cofinanciación susceptibles de 

asegurar la autonomía y la flexibilidad suficientes para los actores locales. 

Globalmente, las problemáticas concretas ligadas al CLLD para el periodo 2014-2020, por el momento, 

han sido abordadas en una medida extensa y detallada más por el FEADER y el FEAMP que por el FEDER 

y el FSE. Creemos por tanto que es particularmente urgente enriquecer las disposiciones del FEDER y del 

FSE en relación al CLLD para que sean totalmente equivalentes y compatibles con las de los otros 

fondos. 

(…) 
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Molt recentment, es disposa també d’una primera proposta de marc financer per al pressupost de la UE6 

que ha de tenir un llarg procés d’aprovació. La proposta estableix les determinacions de la distribució 

política i territorial dels recursos de la UE pel període 2014-2020, i incorpora alguns criteris que poden 

servir d’orientació general per a la configuració de les diverses polítiques, en particular: 

i. Els diversos règims de cofinançament territorial 

ii. Un mètode de distribució territorial dels recursos que introdueix el criteri del finançament 

capitatiu per a la seva assignació. 

És de suposar que aquestes determinacions generals es traslladaran, en la forma final que s’adopti, al 

conjunt de les programacions dels estats membres i autoritats regionals, i poden servir de criteri general 

per a la formulació de propostes. 

 

 

  

                                                           
6
 Veure EUCO 37/13 
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3. Justificació com a política pública 
 

Les propostes de territorialització, i d’alguna manera la descentralització, de les politiques i serveis del 

SOC , esdevenen una necessitat com a política pública que s’ha d’ajustar i adequar a les noves tendències i 

requeriments del desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació. La territorialització del SOC, entesa 

com la adequació de les seves politiques i l’assignació dels seus recursos a  les necessitats dels diferents 

territoris, planteja en les estratègies de governança i de cooperació amb els diferents actors implicats en 

el desenvolupaments del territoris i de les activitats econòmiques  localitzades. 

 

En aquesta línia  en les prescripcions tècniques per a la contractació d’aquesta consultoria i assistència 

tècnica es va declarar que:  “Atenent al context de canvi de model de Servei Públic d’Ocupació, sembla 

evident la necessitat de definir nous models d’intervenció territorialitzats per part del SOC en l’àmbit de la 

promoció del desenvolupament local i de l’ocupació, per tal d’establir models més ajustats a la realitat 

socioeconòmica territorial i en el marc d’una planificació estratègica integrada, equilibrada, solidària i 

arrelada a la realitat socioeconòmica territorial. El nou model haurà de partir de la base que l’actuació dels 

serveis públics d’ocupació haurà d’estar guiada per la proximitat a la ciutadania, al teixit productiu, a les 

entitats col·laboradores i a la resta d’actors territorials implicats en les polítiques d’ocupació i 

desenvolupament de l’activitat econòmica.  

 

La proposta de territorialització de les politiques actives d’ocupació es justifica en que la diversitat 

socioeconòmica, de reptes i oportunitats de desenvolupament, de problemàtica sociolaboral i també de 

configuració institucional i d’actors comporta no fan ni viable ni recomanable la promoció d’un únic model 

d’intervenció en el territori ni  tampoc d’un únic model de dinàmica i espais de cooperació. Les politiques 

públiques no es poden adaptar ni adequar a totes les casuístiques micro territorials i micro socials però si 

que han de trobar els espais i les escales més adients per a ser implementades amb eficàcia. 
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En  tot cas la territorialització del SOC és una oportunitat per a millorar una política pública mitjançant 

l’aprofitament del capital social, les energies socials, econòmiques i institucionals dels territoris, la 

col·laboració entre el sector privat i el públic, etc., que, en el seu conjunt, esdevenen un valor afegit que 

potencien els recursos públics. 

Entre d’altres dimensions que cal fer esment és el fet que des del territori es donen més possibilitats 

d’integrar politiques i recursos públics i adoptar un enfocament integrat amb més impacte en la ocupació i 

en el desenvolupament de les activitats productives.  La territorialització facilita  la horitzontalitat i 

l’aplicació de l’enfocament integrat. 

La territorialització del SOC ha de  permetre: 

1. Un màxim aprofitament de les necessitats i potencialitats dels territoris de Catalunya. Entenent el 

territori com un espai amb una vocació i especialització productiva i econòmica, com a element 

vertebrador i d’identitat econòmica. Un espai o un lloc amb una història, una evolució singular i la 

configuració d’un mercat de treball que dona lloc a “viure i treballar en el territori”. 

 

2. Definir estratègies  de desenvolupament territorial, liderades pels actors locals i  adaptades a les 

necessitats i potencialitats dels mateixos territoris. Els programes del SOC donaran suport per al 

desenvolupament d’aquestes estratègies.  

 
3. Potenciar la cooperació vertical (diferents nivells de l’administració) i horitzontal  mitjançant la 

mobilització dels actors del territori  com un actiu pel desenvolupament i per la ocupació. 

 
Hi una altra dimensió de política pública que cal esmentar, i és la coherència i alineament amb les noves 

propostes de la Comissió Europea per al nou període programació dels Fons Estructurals 2014-2020. En 

relació a la dimensió territorial, les orientacions europees plantegen bàsicament la descentralització dins 

de cada àmbit regional, la promoció del desenvolupament econòmic i de l’ocupació amb una forta 

implicació de les comunitats i actors locals, impulsant estratègies territorialitzades de caràcter sub 

regional de manera integrada i multi sectorial.  
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Aquestes estratègies hauran de prendre en compte les necessitats i les potencialitats locals, afegint 

factors d’innovació, el treball en xarxa i la cooperació. Així mateix aquestes estratègies seran el 

mecanisme més adient per a articular diferents fons i programes de finançament.  

Dins de les polítiques europees de cohesió territorial i regional per al nou període, l’enfocament del 

“Desenvolupament Local impulsat per les comunitats locals” (Community led local development – CLLD) 

apareix com a un component estratègic de primera importància.  Les orientacions del CLLD son rellevants 

en particular per a aquest estudi en la mesura que esdevé una eina específica per a operar a nivell sub-

regional. Aquestes orientacions poden mobilitzar i implicar a les organitzacions i comunitats locals a 

contribuir a l’assoliment els objectius de la Estratègia Europea 2020, promovent la cohesió territorial i 

diferents objectius sectorials de les polítiques públiques.  

L’esborrany de regulació (Articles 28-31) per al futur CLLD es basen en l’enfocament LEADER i inclou a tots 

els fons coberts per el Marc Estratègic Comú (CSF – Common Strategic Framework), és a dir FEDER, FSE, 

Fons de Cohesió, Fons per la Pesca i l’Agricultura. 

El CLLD és considera una eina de desenvolupament per a esperonar a les comunitats locals per a que 

impulsin estratègies enfocades de “baix a dalt” (“bottom-up”) en aquelles circumstàncies on es necessiti 

donar resposta i abordar reptes de transformació per a impulsar el desenvolupament econòmic i 

l’ocupació.  D’altra banda  l’enfocament del CLLD planteja: 

 Reforçar les capacitats de les comunitats locals i estimular la innovació (incloent la innovació 

social), l’emprendedurisme i les capacitats per al canvi  a traves de la promoció del 

desenvolupament i el descobriment de potencialitats sense explotar dins dels territoris. 

 Promoure l’apropiació de l’estratègia per part de la comunitat local a traves d’una creixent 

participació dels actors locals, la seva implicació i la seva responsabilitat per tal de millorar 

l’eficàcia de les mateixes política públiques i dels fons estructurals. 

 

 Donar suport a una governança multi-nivell subministrant  un full de ruta a les comunitats locals 

per a que puguin implementar els objectius de la UE en els territoris.  
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La descentralització i territorialització de les polítiques públiques d’ocupació i desenvolupament 

econòmic, suposen l’impuls a veritables processos de cooperació públic-privat, mitjançant la creació i el 

desenvolupament de “grups d’acció local” on han d’estar representats les institucions públiques i privades 

interessats en el desenvolupament socioeconòmic dels seus territoris. És el cas dels empresaris, 

associacions, autoritats locals i comarcals, organitzacions voluntàries, etc. La societat civil i el sector privat 

han de jugar un paper rellevant en el procés de presa de decisions en el territori.   

Les estratègies de desenvolupament local i de creació d’ocupació territorialitzades han de ser coherents 

amb els programes del Marc Estratègic Comú de la UE i amb la ECO (Estratègia Catalana per l’Ocupació), a 

traves de les quals reben el suport financer i les orientacions que emmarquen aquestes estratègies als 

territoris. Les estratègies han de definir les àrees i les poblacions a cobrir, realitzar un anàlisi estratègic 

(DAFO) i definir els objectius, la perspectiva integrada, i els resultats i impactes esperats. Aquestes 

estratègies territorials, esdevenen la manera concreta d’implementar la política del SOC  a nivell de 

Catalunya i hauran de transformar els objectius en accions i projectes concrets, en acords i en instruments 

de gestió, de seguiment i d’avaluació. 

La territorialització i descentralització d’una política pública ha de demostrar  la seva coherència amb els 

objectius generals d’aquesta política. D’altra banda haurà de demostrar que  aconsegueix una millora de 

l’eficàcia i de l’eficiència dels recursos emprats    en relació a les polítiques centralitzades.      

Així, per exemple, l’abast territorial (geogràfica i de població) d’una determinada estratègia haurà de 

oferir una massa critica suficient per tal de sigui possible una implementació efectiva. Hauran de ser els 

actors locals en diàleg amb el SOC els qui defineixin les àrees i territoris més idonis, però, hauran de ser 

consistent amb els criteris de territorialització que el SOC haurà de definir.  

En tot cas, el procés de territorialització de les polítiques del SOC haurà d’estar en consonància i anar en la 

mateixa direcció de l’enfocament del CLLD de la UE. Les estratègies territorials creades pels grups d’acció 

local podran cobrir operacions d’un o més fons europeus i això suposa noves formes de coordinació entre 

els fons per tal d’assegurar que el conjunt de l’estratègia sigui finançada.  
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La descentralització d’una política pública i la inclusió del “factor territori” com a component clau suposa 

la necessitat de fer un gran esforç per tal de definir els criteris d’aquesta territorialització, de la 

demarcació coherent de territoris dins de Catalunya. En la mesura que es tracta d’una política pública 

aquests criteris han de ser prou clars i rigorosos per tal de no deixar ombres d’incertesa o d’imprecisió. El 

perfil i la vocació  econòmica i productiva, la presència d’un mercat de treball territorialitzat, la presència 

d’actors rellevants, etc., han de ser factors que garanteixin aquesta coherència i claredat. Els mateixos 

seran tractats amb més detalls a d’altres parts d’aquest document.  

Una altra dimensió del plantejament de territorialització de les polítiques d’ocupació ve determinada per 

el component de cooperació publica-privada com a dimensió central de les estratègies territorials. La 

participació del sector privat i del sector social com a socis dins d’una política publica és un factor clau 

d’èxit a l’hora de mesurar la seva eficàcia. Però,  sempre suposen una dificultat afegida a l’hora de la 

gestió, si més no, a l’hora de la presa de decisions, de  l’establiment de regles del joc compartides, del 

finançament o de la necessària flexibilitat i dinamisme d’unes estratègies que hauran de ser molt 

dinàmiques i àgils si realment volem una participació efectiva i activa dels actors locals més significatius. 

Les estratègies territorialitzades de desenvolupament econòmic i d’ocupació també han de demostrar la 

seva contribució a la legitimitat i credibilitat de polítiques públiques que, molt sovint, no han estat a 

l’alçada de les necessitats socials i territorials en el camp  de la creació d’ocupació.  Un nou esforç per 

adaptar i posar en coherència aquestes polítiques amb les exigències i prioritats dels territoris i amb les 

necessitats socials i productives, s’haurà de posar en evidència i s’haurà de poder mesurar el seu valor 

afegit. 

S’ha de partir del fet que qualsevulla que siguin els models d’intervenció territorialitzada aquest implica 

que en la definició d’un paper diferent del SOC, en la mesura que es considera que el paper actual, de 

definidor i gestor de programes i proveïdor d’assistència en relació als mateixos, és insuficient en un marc 

d’intervenció territorialitzada, que significa en qualsevol cas més compromís amb el territori i una 

presència institucional i tècnica més constant i definida, en la línia de la que ja s’efectua amb alguns 

programes actuals. 
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En tot cas, ha de quedar clar que no es tracta únicament de definir un nou mètode d’execució dels 

programes sinó de reconfigurar el model mateix del Servei, replantejant les seves relacions, la seva 

estratègia i les modalitats d’aplicació del recursos financers i tècnics. En resum, suposa una re- 

configuració de la seva política pública en un nou context socioeconòmic (nous reptes per a la creació 

d’ocupació i de distribució de l ‘activitat productiva en el territori)  i de governança (noves relacions  amb 

el sector privat, governar en xarxa, transparència i participació). 

 

4. Objectius i resultats esperat 
 

 

Una conceptualizació prèvia  

Aquesta conceptualització hauria de permetre un marc teòric de referència per tal de donar coherència 

als plantejaments. Ha d’establir els paràmetres  i criteris per a definir els models d’ “intervenció 

territorialitzada” del SOC. Aquests criteris haurien de fer esment a les dimensions següents: 

 

1. El desenvolupament  territorial 

2. Les escales territorials i l’abast territorial d’intervenció 

3. Els  àmbits temàtics i de contingut en referència al desenvolupament econòmic i la ocupació. 

4. Els sistemes de governança i de lideratge institucional. 

 

La confluència i l’assemblatge d’aquestes tres dimensions donarien lloc al model de referència i serien la 

referència per a definir les modalitats d’intervenció 
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1. El desenvolupament territorial. 

 

El model ha d’apuntar a una definició clara del que s’entén com a “territori”, és a dir, com a base de 

suport d’una estratègia de desenvolupament territorial., com a base  per a generar i impulsar processos  

endògens de desenvolupament local, de generació d’activitats i d’ocupació i, finalment, de benestar local 

per a la població. S’haurien d’incloure si més no components com ara els següents: 
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- La definició d’una vocació / especialització productiva i econòmica d’un territori, com a element 

vertebrador 

- La història i la evolució del territori, incloent dimensions com ara: la població, la residència, les 

infraestructures, les relacions territorials,  la cultura, el medi natural, etc. 

- La configuració d’un mercat de treball  que doni lloc a “viure i treballar al territori”. 

 

 

2. Les escales territorials i l’abast territorial d’intervenció 

 

L’abast territorial de les intervencions i les escales territorials adients per a implementar-les suposen 

l’anàlisi de diferents variables. Bàsicament, s’ha de considerar per una banda un dimensió econòmica-

territorial (el territori com a suport de les activitats econòmiques) que no únicament considera els “llocs” 

sinó també els fluxos i mobilitats que “circulen” entre els territoris. Aquesta dimensió productiva és la que 

permet configurar mercats locals o territorials de treball i mobilitat entre territoris. Això suposa en tot cas 

un plantejament que va més enllà de les fronteres administratives dels territoris i  considerar les veritables 

fronteres socioeconòmiques entre els territoris. 

 

D’altra banda, s’ha de considerar la dimensió de l’escala o de l’abast prenent en compte aspectes com la 

densitat d’actors i institucions, les relacions entre les organitzacions públiques i privades i l’existència de 

procesos i d’històries de cooperació i de xarxes institucionals actives. Aquesta dimensió s’ha d’articular 

amb l’anterior de cara a definir i focalitzar els territoris d’intervenció. 

 

 

3. Els  àmbits temàtics i de contingut en referència al desenvolupament econòmic i la ocupació. 

 

Un “menu” d’objectius temàtics que s’haurien d’incloure en totes les estratègies territorials 

 

 Competitivitat de las PIMES 

 Suport als emprenedors 
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 Cap a una economia  baixa en consum energètic 

 Protecció mediambiental i eficiència de recursos 

 Ocupació i suport a la mobilitat laboral 

 Inclusió social i lluita contra la pobresa 

 Formació, competències i aprenentatge permanent 

 Extensió de l’aplicació de les TIC. 

 

 

4. Els sistemes de governança i de lideratge institucional. 

 

1. La confluència de les dinàmiques top-down i les bottom-up 

2. El lideratge territorial 

3. La transició del rol del SOC de proveïdor de recursos a impulsor i soci de polítiques 

4. L’exercici de les competències i atribucions de les polítiques actives en un nou marc 

5. L’assegurament de la coherència i prioritats polítiques globals 

6. El partenariat públic-privat i la cooperació pública-pública 

7. El rol i la contribució de cada part en el model territorialitzat 

8. L’enfocament integrat 

9. El marc de compromís temporal 

10. La garantia d’eficiència dels recursos 

11. La transparència i monitoreig de la gestió 

12. L’avaluació 

 
 

Els objectius que han de configurar el model   

 

 

Els objectius general que s’han de plantejar es podrien diferència a tres nivells. 
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1. Objectius a assolir per cada estratègia territorial (que poden respondre a diferents escales 

territorials segons els criteris que es van a apuntar) 

2. Objectius a assolir per cada estratègia sectorial o temàtica 

3. Objectius a assolir per el conjunt de l’Estratègia Catalana per l’Ocupació (ECO) i per el SOC 

(Generalitat) en el seu conjunt. 

 

Es planteja un model interactiu i recíproc on els objectius de cada nivell influeixen i impacten en els 

objectius dels altres nivells. 

 

- Els objectius afegits de les estratègies territorials i temàtiques hauran de contribuir als objectius 

estratègiques de l’ECO i del SOC 

- Els objectius de les estratègies sectorials-temàtiques hauran d’influir i complementar les 

estratègies territorials on el tema de referència està present. A l’inrevés, les estratègies territorials 

tindran efectes i impactes en les estratègies temàtiques. 

- Els objectius  estratègics del SOC i de l’ECO seran la guia i marc de referència per ambdues 

estratègies territorials i temàtiques. 

 

Quina mena d’objectius s’ha de plantejar el model en el seu conjunt? 

 

Com a mínim els objectius estratègic generals que s’haurien d’assolir i que, a la vegada, serveixin de 

referència o d’horitzó, haurien de ser els següents: 

 

 

1. La creació i consolidació als diferents territoris de xarxes de governança multi actors 

compromesos amb els objectius i resultats de desenvolupament territorial i de l’ocupació als seus 

territoris i en coherència amb els objectius de la ECO i el SOC. 
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2. L’existència d’estratègies territorials de desenvolupament consensuades i impulsades de forma 

cooperativa pels actors territorials incloent al mateix SOC. 

 
3. Aquestes estratègies haurien de reunir de manera coherent i a llarg termini diferents objectius i 

mesures adreçades a: 

 
o La diversificació i competitivitat productiva 

o L’ocupabilitat sobre la base dels sectors productius locals 

o L’auto contenció en els mercats locals de treball 

o La sostenibilitat ambiental i l’estalvi energètic de les activitats productives locals 

o La cohesió social i la inclusió de les poblacions en dificultats 

o L’equitat i la no discriminació en el mercat de treball. 

 

4. Aprofundiment de la cooperació pública-privada amb un augment de la implicació de les 

empreses en el desenvolupament del territori  

 
5. Acords desenvolupats i consolidats entre el SOC i la xarxa d’actors territorials per tal de compartir 

els compromisos respectius amb l’impuls d’una estratègia de desenvolupament territorial 

compartida. 

 
6. Una integració efectiva i operativa de totes les polítiques i recursos per l’ocupació i el 

desenvolupament local dins del model i de  cada estratègia territorial o temàtica. 

 
7. Una sistematització i una capitalització de les millors pràctiques desenvolupades dins del model 

territorialitzat per tal de garantir l’aprenentatge continuat de tots els actors participants.  (xarda 

ADL...) 
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PART B: BALANÇ SINTÈTIC DE L’EXPERIÈNCIA DEL SOC 
 

5. Els programes de Foment del Desenvolupament Local 
 

Dins dels programes del SOC relacionats amb el foment del desenvolupament local que ha dut a terme 

l’organisme durant el període d’anàlisi (2006-2012) podem distingir dos tipologies de programes:  

 

1. Programes  integrament relacionats amb la promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica 
 

 Foment del desenvolupament local (FDL) 
 Agents d’ocupació i de desenvolupament local (AODL) 
 Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica 

 

2. Projectes integrats que combinen accions i mesures que conjuguen diversos àmbits d’acció 
 

 Treball als barris  
 Treball a comarques 
 Empreses qualificades d'I+O  
 Projectes Innovadors i experimentals 
 Programa “Joves per l’ocupació” 
 Projecte Suma't 

 

 

Quadre de pressupostos d’accions relacionades amb el foment del desenvolupament local (FDL) en 

relació al pressupost total del SOC.  Període 2006-2012 

 

Any 
Pressupost 

FDL 
Pressupost 

Total SOC 
% 

FDL/total 

2006 16.764.845 730.238.115 2,3 

2007 26.969.143 723.095.471 3,7 

2008 54.607.501 722.068.360 7,6 
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Any 
Pressupost 

FDL 
Pressupost 

Total SOC 
% 

FDL/total 

2009 59.658.333 766.565.398 7,8 

2010 62.587.243 835.316.590 7,5 

2011 61.500.208 697.511.639 8,8 

2012 64.539.478 445.035.267 14,5 
Font: SOC 2006-2012. Elaboració pròpia 

 

 

Gràfic pressupost del SOC en foment del desenvolupament local. Període 2006-2012 

 

 
Font: SOC 2006-2012. Elaboració pròpia 
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Gràfic % despesa del SOC en foment del desenvolupament local en relació al pressupost total del SOC 

 

 
Font: SOC 2006-2012. Elaboració pròpia 

 

 

Tal i com podem observar al quadre i als gràfics, els programes de desenvolupament local del SOC 

suposen menys d’un 15% de la despesa total anual de l’organisme, i a partir de l’any 2008 -amb l’aparició 

de nous programes i la consolidació d’altres- la despesa de l’entitat en programes de foment del 

desenvolupament local ronda els 60.000.000 milions d’euros anuals.   
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CRONOLOGIA DE POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL SOC 2006-2012 

 

De 2006 a 2012 el SOC ha dut a terme les següents polítiques de desenvolupament territorial,  adreçades 

a garantir una major cohesió social i territorial entre els diferents territoris que conformen la geografia 

catalana. 

 

Al llarg d’aquest període s’han anat incorporant algunes noves accions i n’ha desaparegut alguna.  

 

La relació cronològica la podem observar al següent quadre: 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agents de desenvolupament local(AODL)               

Foment del desenvolupament local (FDL)               

Treball als barris  
 

           

Empreses qualificades d'I+O  
 

      
  

 

Treball a comarques 
  

         

Projectes Innovadors i experimentals 
  

         

Suma't 
    

     

Suport i acompanyament a la planificació estratègica 
      

 

Programa “Joves per l’ocupació” 
      

 
Font: SOC 2006-2012. Elaboració pròpia 
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Programes de promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica. SOC 2006-

2012 
 

 

FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL – FDL 

 

Conjunt d’accions que el SOC posa a disposició de les entitats locals destinades a proporcionar eines que 

els permeten: 

 

 Analitzar les potencialitats de desenvolupament, diagnosticar el territori, planificar estratègies i 

implementar programes, projectes i actuacions 

 Comunicar i fer difusió de les accions que es fan al territori 

 Realitzar actuacions de caràcter públic per afavorir la difusió, la coordinació i l’execució dels 

projectes del territori 

 Facilitar els intercanvis de coneixements i experiències de desenvolupament local i ocupació. 

 

El programa es concreta en quatre tipus d’accions: 

 

 Estudis i informes de diagnosi, de planificació, sectorials, de viabilitat –o bé altres de naturalesa 

anàloga–, per tal de proporcionar a les entitats locals eines de planificació estratègica i operativa 

amb l'objectiu d’afavorir el desenvolupament, la generació d’activitat, la diversificació econòmica i 

la creació d'ocupació 

 Campanyes per promocionar, difondre i comunicar els projectes i les actuacions que tinguin com a 

objecte afavorir la dinamització socioeconòmica i la generació d’ocupació 

 Jornades i seminaris per afavorir el desenvolupament local i l’ocupació, la innovació, la cohesió 

social, la implementació dels plans de desenvolupament, la difusió de les bones pràctiques i la 

cooperació al territori 



AATT MODELS D’INTERVENCIÓ TERRITORIALITZATS DEL SOC 

Octubre 2013 – Pàg. 34 

 Intercanvis de coneixements i d’experiències amb altres territoris, per tal de conèixer altres 

experiències, amb l’objectiu d’acumular coneixements i extreure lliçons que puguin repercutir al 

territori objecte d’actuació 

 

La quantia total de la subvenció pot ascendir fins el 70% del cost total de les accions de foment del 

desenvolupament local, amb un límit no superable de 12.020,24 euros per a cadascuna de les accions 

subvencionades. 

 

Foment de Desenvolupament Local 2006-2011 

 

 
Font: SOC 2006-2012. Elaboració pròpia 
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Durant els anys 2006 a 2008, l’import subvencionat pel SOC per aquest tipus d’accions va superar els 

2.000.000 d’euros anuals, arribant a assolir un punt màxim de quasi 2.500.000 d’euros a l’any 2008. A 

partir de 2009, la quantia subvencionada es redueix a més de la meitat, situant-se al voltant d’1.000.000 

d’euros.  

 

 

AGENTS D’OCUPACIÓ I DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) 

 

La seva funció és col·laborar amb altres agents del territori (agents socials, econòmics, empresarials i 

altres)– per tal de dinamitzar, promoure i executar les polítiques i els programes que afavoreixin la 

promoció econòmica al seu territori d’actuació, cercant un desenvolupament socioeconòmic  generador 

d’ocupació el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible. 

 

Els AODL són personal tècnic, titulats/ades superiors o de grau mitjà, que treballen a temps complet en un 

projecte de desenvolupament local impulsat pels ens locals o per les entitats dependents o vinculades a 

una administració local. Habitualment aquestes entitats locals o entitats dependents o vinculades a les 

administracions locals s’organitzen mitjançant Oficines de promoció Econòmica o Agències de 

Desenvolupament Local. 

 

La quantia de la subvenció arriba fins el 80% dels costos laborals totals de l'agent d'ocupació i 

desenvolupament local, amb un màxim de 27.045,55 euros l'any per cada contractació subvencionada, 

que es concedeix per períodes anuals amb possibilitat de pròrroga prèvia acreditació de l’assoliment dels 

objectius del període anual anterior. 

 

 

  



AATT MODELS D’INTERVENCIÓ TERRITORIALITZATS DEL SOC 

Octubre 2013 – Pàg. 36 

Programa AODL 2006-2012 

 

 
Font: SOC 2006-2012. Elaboració pròpia 

 

De la mateixa manera que per les accions de FDL, a 2008 va assolir el màxim import de subvenció en el 

període 2006-2012 (poc més de 13.000.000). Durant els anys 2006-2009 la quantia subvencionada va 

superar sempre els 10.000.000 d’euros anuals. Els anys 2010 i 2011, l’import subvencionat es situa per 

sota d’aquesta xifra i presenta uns imports al voltant dels 8.000.000 d’euros. I a l’any 2012, aquesta 

tendència a la baixa en quant a import subvencionat s’accentua de manera important situant-se en poc 

més de 4.500.000 d’euros. 
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Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica 

 

Programa del SOC de suport a la realització, amb mitjans aliens, d’accions de diagnosi i planificació 

estratègica que tenen per objectiu la dinamització i diversificació econòmica territorial; el suport a noves 

formes de gestió i promoció de les economies locals; la innovació i el desenvolupament del teixit 

productiu local; la identificació, diagnosi i planificació dels sectors i dels projectes estratègics pel territori; i 

la identificació, diagnosi i planificació del desenvolupament social i ocupacional del territori. 

 

La quantia subvencionada per part del SOC a aquest tipus d’accions ha estat de poc menys de 900.000 

euros per a  l’any 2012. 

 

 

Projectes integrats de desenvolupament  
 

Treball a comarques 

 

El Servei d'Ocupació de Catalunya mitjançant el Projecte "Treball a les 7 comarques" -anteriorment 

“Treball a les 4 comarques” - promou la realització de projectes integrats ocupacionals i de 

desenvolupament local en les comarques del Pallars Jussà, el Ripollès, l'Anoia, la Terra Alta, el Baix Ebre, el 

Montsià i la Ribera d’Ebre. 

 

Mitjançant aquest Projecte el SOC posa a disposició de les entitats locals d’aquestes comarques una sèrie 

d’eines flexibles que permeten millorar el coneixement de les característiques del teixit productiu del 

territori com a base per al disseny i implementació de les accions ocupacionals i de desenvolupament 

local, fomentar l’impuls d’accions per identificar i donar suport als sectors estratègics de cada territori, 

integrar en el disseny dels projectes anuals accions de suport al teixit productiu local i accions de suport a 

les persones desocupades del territori d’una forma coherent i complementaria, així com contribuir a una 

millora de la integració vertical de les actuacions/subvencions sectorials per aconseguir un major impacte 

de les actuacions públiques al territori. 
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El projecte es va posar en marxa l’any 2008 amb 4 comarques: Anoia, Pallars Jussà, Terra Alta i el Ripollès.  

 

Treball a comarques 2008-2012  

 

  2008 2009 2010 2011 2012 

 Anoia  408.960 434.549 455.004 479.535 430.951 

 Ripollès  237.098 221.552 225.443 217.950 219.388 

 Pallars Jussà  190.911 117.383 168.331 156.601 235.404 

 Baix Ebre  - - 87.591 22.500 77.946 

 Montsià - - 169.963 251.366 305.261 

 Ribera d’Ebre  - - 121.235 276.137 350.560 

 Terra Alta 156.317 223.551 280.357 117.588 70.186 

 Total 993.287 997.035 1.507.923 1.521.677 1.689.696 
* 2008-2009 (4 comarques) a partir de 2010 (7 comarques)  
Font: SOC 2006-2012. Elaboració pròpia 

 

 

Els imports de la subvenció es situen al voltant del milió d’euros quan el projecte incloïa 4 comarques 

(2008-2009). A partir del 2010 -7 comarques- sobrepassen els 1,5 milions d’euros.  

 

Per comarques, la comarca més subvencionada ha estat l’Anoia, amb imports que sobrepassen els 

400.000 euros anuals. La comarca menys subvencionada durant el període és el Baix Ebre amb imports 

per sota dels 100.000 euros anuals.  

 

La quantia subvencionada pel període 2010-2012 (7 comarques), presenta un promig de subvenció  que es 

situa prop dels 215.000 euros anuals (2010-2011), i vora els 250.000 euros anuals per a l’any 2012. 
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Treball als barris 

 

Mitjançant el Projecte “Treball als barris” el SOC posa a disposició de les entitats locals en el marc del 

Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, un conjunt de 

programes ocupacionals i de desenvolupament local en funció de les necessitats de cada barri per tal que 

aquests puguin dissenyar projectes integrats que responguin als objectius següents:  

 

a) Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions 
que es vulguin posar en marxa, i comunicar-les als agents implicats i a la ciutadania.  
 

b) Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els 
col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada territori objecte d’actuació. 

 

 

Projecte Treball als barris 2007-2012 per comarques 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Alt Camp  161.253 290.462 261.352 275.037 280.524 186.598 

 Alt Empordà  62.881 230.024 317.137 561.166 774.595 567.490 

 Alt Penedès  24.425 160.085 145.212 613.531 701.939 520.201 

 Alt Urgell  27.046 - - - - - 

 Alta Ribagorça   - - - 73.094 75.081 - 

 Anoia  20.559 174.441 354.156 576.860 801.269 661.132 

 Bages  955.624 1.052.018 750.037 916.971 1.103.602 530.626 

 Baix Camp  519.280 517.261 469.404 576.396 610.490 299.619 

 Baix Ebre  474.727 346.274 334.456 678.004 679.192 597.575 

 Baix Empordà  46.766 109.298 169.402 339.819 613.537 699.241 

 Baix Llobregat  1.106.146 2.842.705 2.459.285 3.924.486 4.586.724 3.607.964 

 Baix Penedès  43.846 134.022 161.408 184.287 574.563 558.769 

 Barcelonès  4.173.644 5.827.003 6.953.156 9.644.618 11.375.085 8.433.685 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Berguedà  27.045 82.310 21.136 196.434 45.141 - 

 Conca de Barberà  26.134 205.598 147.516 203.145 269.532 257.450 

 Garraf  59.486 43.846 49.695 62.892 145.256 273.944 

 Garrigues - - - 8.293 35.757 - 

 Garrotxa  196.343 349.337 247.795 542.320 580.842 326.932 

 Gironès  101.291 596.787 660.074 840.108 1.510.397 935.641 

 Maresme  141.547 362.176 497.443 531.224 722.989 679.162 

 Montsià - - 39.065 93.103 113.307 154.065 

 Noguera  225.259 263.467 336.250 602.463 700.377 560.818 

 Osona  345.033 775.658 951.203 1.757.313 2.033.131 1.695.767 

 Pallars Jussà  - 62.865,79 49.776 62.186 110.265 121.092 

 Pla d’Urgell  - - - 12.020 24.851 25.450 

 Pla de l’Estany  130.461 67.015 299.270 756.947 854.756 671.917 

 Priorat - - - - 11.585 - 

 Ribera d’Ebre  
 

60.158 56.495 59.721 94.668 105.185 

 Ripollès  118.023 418.008 304.067 407.835 464.462 469.055 

 Segarra  - 36.168 36.350 62.796 37.377 - 

 Segrià  235.371 359.000 286.443 459.402 919.414 878.399 

 Selva  112.987 38.946 12.000 - 224.122 213.493 

 Solsonés  91.785 127.438 110.425 86.700 75.037 94.628 

 Tarragonès  212.447 543.974 210.670 715.723 1.128.993 815.817 

 Vallès Occidental  1.988.987 3.257.424 3.159.429 2.897.359 3.858.280 3.113.650 

 Vallès Oriental  20.604 185.729 147.946 460.693 1.185.851 1.184.817 

 Total 11.648.999 19.519.497 19.998.050 29.182.945 37.322.993 29.240.183 
Font: SOC 2006-2012. Elaboració pròpia 
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Tal i com ens indica el quadre, el projecte es va posar en marxa a 2007 amb un import de subvenció d’uns 

12.000.000 d’euros aproximadament. Aquesta quantia va rondar els 20.000.000 d’euros pel període 2008-

2009 i ronda els 30.000.000 d’euros pels anys 2010 i 2012. Fins ara, l’import màxim es va assolir a l’any  

2011 amb poc més de 37.000.000 d’euros.  

 

 

Projectes Innovadors i experimentals 

 

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), a través dels Projectes innovadors dona suport a iniciatives 

innovadores que responguin als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica i ocupacional actual i, 

en especial a la creació i manteniment de llocs de treball, a la millora de la competitivitat de les empreses i 

a la inserció laboral de les persones en situació d’atur. 

 

Els Projectes innovadors són accions ocupacionals integrals que s’implementen en un territori concret i 

que estan orientades a complir uns objectius específics, mesurables i assolibles en un període de temps 

determinat. Aquests projectes comprenen operacions innovadores, demostratives i transferibles que 

mostrin noves vies per abordar necessitats clarament identificades. 

 

 Els Projectes innovadors s’emmarquen en els dos eixos següents: 

 

 Innovació en els sectors i en les empreses. 

 Innovació en l’ocupació. 

En aquest sentit, es prioritzen els projectes que actuen transversalment en els dos programes. 

Els tipus de projectes poden ser de dos tipus: 

 

 Projectes experimentals o projectes pilot que donin resposta a una diagnosi i planificació prèvia. 

 Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb un efecte potencial multiplicador, i 

susceptibles de ser transferits. 
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Aquest projecte es va posar en marxa l’any 2008 i és de periodicitat bianual.  

 

 

Imports per Projectes innovadors i experimentals a nivell comarcal. Període 2008-2009 i 2010-2011 

 

 
 2008-2009  2010-2011  

 Alt Camp  986.606 - 

 Alt Empordà  54.000 - 

 Alt Penedès  686.021 - 

 Alt Urgell  24.000 - 

 Anoia  977.406 261.069 

 Bages  1.464.013 549.784 

 Baix Camp  307.110 - 

 Baix Ebre  238.443 - 

 Baix Empordà  42.880 - 

 Baix Llobregat  2.747.986 415.780 

 Baix Penedès  45.000 - 

 Barcelonès  19.998.384 4.112.082 

 Berguedà  125.078 116.914 

 Cerdanya  103.133 - 

 Conca de Barberà  499.860 - 

 Garraf  620.492 - 

 Garrotxa  1.041.237 112.597 

 Gironès  1.734.152 - 

 Maresme  1.810.935 678.006 

 Montsià  15.000 - 

 Osona  1.323.402 292.556 

 Priorat  40.000 - 

 Ribera d'Ebre  216.700 343.012 
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 2008-2009  2010-2011  

 Ripollès  39.000 - 

 Segarra  383.232 - 

 Segrià  1.702.887 - 

 Selva  275.083 229.288 

 Solsonès  106.039 - 

 Tarragonès  859.153 - 

 Vallès Occidental  2.222.077 324.751 

 Vallès Oriental  985.995 420.337 

Total 41.675.304 7.856.174 
Font: SOC 2006-2012. Elaboració pròpia 

 

El quadre ens indica un important descens en el import total de despesa pels dos períodes analitzats. Així 

mateix, moltes comarques que varen rebre subvenció a 2008-2009 deixen de rebre-la a 2010-11. Les que 

reben als  dos períodes també en reben menys a 2010-2011, amb la única excepció de la comarca de la 

Ribera d’Ebre.  

 

 

PROGRAMA SUMA'T 

 

El Programa Suma't es posa en marxa l’any 2010 amb l’objectiu d’incrementar la formació i ocupabilitat de 

les persones joves, mitjançant la formalització de contractes per a la formació on es preveuen ajuts 

destinats tant a la formació com als costos laborals. 

 

És un programa innovador que combina la realització d'accions d'orientació, de formació i d'adquisició 

d'experiència professional en empreses amb l'objectiu de millorar la qualificació professional de les 

persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses. 
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Els principals objectius del Programa Suma't són augmentar l'ocupabilitat de les persones joves que 

busquen feina, estimular la formació i l'aprenentatge de les persones que han abandonat el sistema 

educatiu prematurament i acompanyar i estimular el desenvolupament de les competències bàsiques i 

tècniques necessàries per a la seva inserció laboral. 

 

Els destinataris del programa són persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 25 anys que 

no han finalitzat l'educació secundària obligatòria. 

 

Les actuacions ocupacionals a desenvolupar són: 

 

 Tutorització i acompanyament a la inserció. 

 Actuacions de formació: 

o Formació professionalitzadora. 

o Formació per a l'assoliment de competències clau. 

o Formació per a facilitar l'obtenció del títol de graduat en ESO. 

 Experiència professional en empreses mitjançant el contracte per a la formació. 

 

Els imports subvencionats durant l’any 2010 i 2011 ronden els 14.000.000 d’euros. A 2012 s’ha acabat de 

gestionar el programa amb un pressupost atorgat d’uns 4.000.000 d’euros aproximadament. 

 

 

Programa Joves per l’ocupació 

 

El Programa “Joves per l’ocupació” és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica de les 

persones joves d’entre 16 i 25 anys desocupades que combina accions d’orientació, tutorització i 

seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i que facilita la 

seva inserció laboral a les empreses i fomenta el retorn al sistema educatiu. D’acord amb l’experiència 

obtinguda amb el Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa 
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Suma’t), Joves per l’ocupació recull millores com, per exemple, integrar el col·lectiu de joves que, malgrat 

disposar del graduat en ESO, no han continuat amb els estudis postobligatoris, modificar l’edat mínima del 

jovent per accedir al recurs que serà de 16 anys i la màxima de 25 anys, i motivar el jovent i assegurar la 

seva permanència en el programa mitjançant la percepció d’un incentiu condicionat a la seva participació i 

aprofitament de les actuacions previstes en el programa, entre d’altres.  

 

A l’any 2012 s’ha destinat per part del SOC una quantia de més de 15.000.000 d’euros a aquest programa. 

 

 

Empreses qualificades d’Iniciatives Locals d’Ocupació (I+O) 

 

Programa dut a terme per part del SOC fins l’any 2009 consistent en una sèrie d’accions destinades a la 

creació d’activitat econòmica i a la generació de llocs de treball estables en determinats sectors 

productius d’àmbit local, mitjançant la creació de noves empreses amb el suport de les entitats locals. 

Tenien la consideració d’iniciatives locals d’ocupació (I+O) els projectes empresarials i les empreses 

promogudes pel SOC en col·laboració amb una entitat local, amb la finalitat de crear activitat econòmica i 

generar llocs de treball estables en el seu àmbit territorial. 

 

Cinc tipus de subvencions I+O: 

 

1. Contractació indefinida de treballadors/ores aturats/ades. 

2. Integració indefinida de socis-treballadors a cooperatives i societats laborals. 

3. Subvenció financera per a la reducció dels interessos de préstecs destinats a inversions inicials. 

4. Suport a la funció gerencial per als promotors del projecte. 

5. Assistència tècnica mitjançant la contractació de personal expert tècnic d’alta qualificació. 
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Empreses qualificades d’Iniciatives Locals d’Ocupació (I+O) 2006-2009 

 
Font: Memòries SOC 2006-2011. Elaboració pròpia 

 

 

L’import màxim de subvenció es va assolir a l’any 2006 amb uns 2 milions d’euros subvencionats. L’any 

2007 l’import total va decaure en uns 500.000 euros i es va situar en quasi 1,5 milions de subvenció. A 

l’any 2008 la subvenció va tornar a créixer (1.8 milions), per decréixer de nou a l’any 2009 amb un import 

total que es va situar en  1,3 milions d’euros aproximadament.  
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Taules resum d’actuacions del SOC en matèria de desenvolupament local i territorial durant els anys 2006 i 2012 

 

Import d’accions de Desenvolupament local per províncies. SOC 2006-2012 

 

 

 

FDL 2006-
2011 (2010 

n.d) 
AODL 2007-

2012 
Suma't 2010-

2011 

Treball als 
barris 2007-

2012 

Empreses 
I+O 2007-

2009 

Projectes 
innovadors 
2008-2011 

Treball a 
comarques 
2008-2012  

Joves per 
l'Ocupació 

2012 

Suport a la 
Planificació 
Estratègica 

2012 

Barcelona 4.835.215 42.068.896 15.970.710 107.957.789 3.597.887 52.738.859 2.208.999 10.332.780   466.642 

Girona 1.564.749 13.494.282 3.580.710 16.942.585 235.895 5.263.175 1.121.431 1.601.763   213.210 

Lleida 1.117.626 6.996.300 2.742.320 7.273.143 395.481 3.545.852 868.630 1.139.155   154.254 

Tarragona 1.461.246 7.405.902 5.777.870 14.739.149 612.549 5.132.595 2.510.558 2.662.189   46.400 
SOC 2006-2012. Elaboració pròpia 
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Import d’accions de Desenvolupament local per comarques. SOC 2006-2012 

 

FDL 2006-
2011 

(2010 n.d) 
AODL 2007-

2012 
Suma't 2010-

2011 

Treball als 
barris 2007-

2012 
Empreses I+O 

2007-2009 

Projectes 
innovadors 
2008-2011 

Treball a 
comarques 
2008-2012 

Joves per 
l'Ocupació 

2012 

Suport a la 
Planificació 
Estratègica 

2012 

 Alt Camp  58.301 209.798 421.260 1.455.226 22.117 986.606 - 208.355   - 

 Alt Empordà  203.924 1.432.344 421.260 2.513.293 46.018 54.000 - 209.812   45.939 

 Alt Penedès  247.709 1.458.025 503.860 2.165.393 107.983 686.021 - 334.875   36.337 

 Alt Urgell  132.543 624.173 421.260 27.046 - 24.000 - 203.742   15.047 

 Alta Ribagorça   17.856 343.530 - 148.175 - - - -   - 

 Anoia  188.875 1.295.968 631.890 2.588.417 136.882 1.238.475 2.208.999 256.195 - 

 Bages  612.877 2.270.092 636.020 5.308.878 248.553 2.013.797 - 414.768   24.812 

 Baix Camp  312.859 1.149.743 1.267.910 2.992.450 47.226 307.110 - 312.776   - 

 Baix Ebre  105.405 368.373 421.260 3.110.228 - 238.443 188.037 104.906   - 

 Baix Empordà  104.517 1.153.215 631.890 1.978.063 27.332 42.880 - 157.359   17.418 

 Baix Llobregat  851.908 5.308.433 4.270.420 18.527.310 386.579 3.163.766 - 2.352.038   65.840 

 Baix Penedès  202.671 588.654 1.478.540 1.656.895 20.763 45.000 - 260.323   46.400 

 Barcelonès  422.788 5.275.810 2.205.420 46.407.191 1.096.748 24.110.466 - 2.169.762   67.529 

 Berguedà  317.369 1.537.823 421.260 372.066 48.778 241.992 - - - 

 Cerdanya 59.460 200.025 - - - 103.133 - - - 

 Conca de Barb. 69.460 418.408 - 1.109.375 - 499.860 - 128.219   - 

 Garraf  92.590 1.233.509 1.272.040 635.119 383.867 620.492 - 672.516   - 

 Garrigues - 418.470 - 44.050 9.616 - - 101.750   - 

 Garrotxa  324.012 1.814.884 - 2.243.569 - 1.153.834 - - 50.000 

 Gironès  234.034 2.390.846 1.263.780 4.644.298 7.160 1.734.152 - 719.774   74.650 

 Maresme  692.961 3.157.053 421.260 2.934.541 452.449 2.488.941 - 715.646   50.000 
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FDL 2006-
2011 

(2010 n.d) 
AODL 2007-

2012 
Suma't 2010-

2011 

Treball als 
barris 2007-

2012 
Empreses I+O 

2007-2009 

Projectes 
innovadors 
2008-2011 

Treball a 
comarques 
2008-2012 

Joves per 
l'Ocupació 

2012 

Suport a la 
Planificació 
Estratègica 

2012 

 Montsià 395.291 1.119.753 842.520 399.540 103.095 15.000 726.590 504.570   - 

 Noguera  32.485 557.509 421.260 2.688.634 89.581 - - - - 

 Osona  384.129 3.435.279 636.020 7.558.105 143.531 1.615.958 - 303.792   - 

 Pallars Jussà  52.114 346.381 - 406.185 - - 868.630 - - 

 Pallars Sobirà  114.133 500.648 - - 15.867 - - - - 

 Pla d’Urgell  46.613 181.922 421.260 62.321 82.459 - - 204.228   - 

 Pla de l’Estany  97.878 625.706 - 2.780.366 39.152 - - - 25.204 

 Priorat 23.920 171.009 - 11.585 - 40.000 - - - 

 Ribera d’Ebre  50.758 488.355 - 376.227 44.789 559.712 747.932 - - 

 Ripollès  253.629 1.526.430 421.260 2.181.450 - 39.000 1.121.431 200.100   - 

 Segarra  93.741 232.819 421.260 172.691 - 383.232 - - - 

 Segrià  98.066 1.104.376 1.057.280 3.138.029 175.957 1.702.887 - 629.436   44.000 

 Selva  287.294 1.932.363 842.520 601.548 116.231 504.371 - 314.718   - 

 Solsonès  504.488 688.575 - 586.013 - 106.039 - - 54.764 

 Tarragonès  200.111 1.130.447 1.346.380 3.627.624 69.994 859.153 - 618.510   - 

 Terra Alta 42.470 239.083 - - - - 847.999 - - 

 Urgell 13.566 312.796 - - 22.002 - - - 40.443 

 Vall d’Arán  12.020 135.228 - - - - - - - 

 Vallès Occ. 722.185 5.823.655 3.493.980 18.275.129 452.232 2.546.828 - 1.761.550   176.984 

 Vallès Oriental  301.824 3.512.152 1.478.540 3.185.640 140.285 1.406.332 - 1.144.982   45.140 
Font: SOC 2006-2012. Elaboració pròpia 
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L’adequació de la intervenció a la dinàmica i posicionament territorial 

 

Una qüestió que suscita sens dubte interès és l’impacte d’aquests programes i ajuts econòmics i la seva 

relació amb la dinàmica socioeconòmica i territorial. No és aquest l’objecte de la present AATT, però el 

volum de dades permet fer-ne una aproximació. Per a fer-ho, hem relacionat els import per habitant 

distribuïts per comarques amb un indicador sintètic, elaborat pels serveis tècnics del DEMO, que informe 

del ranking o posicionament de totes les comarques conforme diverses característiques 

socioeconòmiques i del mercat de treball. Vet aquí en primer lloc els tres trams d’import dels programes 

del SOC 

 

Classificació de les comarques per import/habitant. SOC 2006-2012 

De 0 a 34 euros De 35 a 72 euros Més de 72 

Alt Empordà  
Baix Camp  
Baix Empordà  
Cerdanya 
Garraf  
Garrigues 
Maresme  
Pla d’Urgell  
Priorat  
Selva  
Tarragonès  
Urgell 
Vall d’Arán  
Vallès Oriental  

Alt Penedès  
Alt Urgell  
Anoia  
Bages  
Baix Ebre  
Baix Llobregat  
Baix Penedès  
Barcelonès   
Berguedà  
Gironès  
Montsià 
Segarra  
Segrià  
Vallès Occidental 

Alt Camp 
Alta Ribagorça   
Conca de Barb. 
Garrotxa  
Noguera  
Osona  
Pallars Jussà  
Pallars Sobirà  
Pla de l’Estany  
Ribera d’Ebre  
Ripollès  
Solsonès  
Terra Alta 

Font: Memòries SOC 2006-2012. Municat. Elaboració pròpia 
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Aquesta classificació pot, d’alguna manera relacionar-se amb una visió del territori, per exemple, amb el el 

ranking de l’Índex sintètic efectuat pel DEMO, que aplega un conjunt d’indicadors de la realitat 

socioeconòmica que expressen la dinàmica de l’activitat i del mercat de treball. 

 

En general, s’observa una certa correspondència inversa entre l’import per habitant i les dificultats de 

l’activitat econòmica i de l’ocupació, per bé que no és lineal. Això es pot explicar en bona part bé per la 

dinàmica de les pròpies institucions sol·licitants d’ajuts (experiència i capacitat prèvia, per exemple), bé 

per l’existència de programes que s’adrecen específicament a uns territoris i no a d’altres 

 

Hi ha tanmateix 5 casos on trobem imports per habitant els quals no es pot pot establir una relació clara i, 

llevat d’altres informacions que no disposem, han de tenir relació amb una o altra actitud de les entitats 

locals d’aquelles comarques en relació als diversos programes; en uns casos favorablement (tenen 

experiència i projectes que expliquen la seva presència per sobre de l’esperat) com la Garrotxa, el Pallars 

Sobirà o el Pla de l’Estany, i en d’altres molt probablement pel sentit contrari (desconeixement, males 

experiències, absència de projectes,....), afectant al Baix Camp, el Baix Empordà i l’Urgell (que tenen 

intensitats de recursos per sota del que s’esperaria).  
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6. El Mapa de Recursos 
 

El mapa de recursos del SOC s’elabora a partir d’una aplicació “ACCESS” que recull més de 6.000 

actuacions em matèria de desenvolupament local a Catalunya realitzades durant els anys 2006 i 2012, 

amb l’objectiu de poder millorar la prestació de serveis que ofereix el Servei d’Ocupació de Catalunya.  

 

Aquest Mapa permet reflectir, en certa mesura, una realitat territorial i identificar els recursos territorials i 

els serveis que s’ofereixen a les persones, empreses i territoris en favor del desenvolupament local, 

l’ocupació i la cooperació a Catalunya. 

 

Per trobar l’origen del mapa –i l’elaboració de la base de dades- ens hem de remetre a l’any 2010 on es va 

dur a terme una Asistencia tècnica encarregada pel SOC en el marc de la Xarxa d’AODL i Desenvolupament 

Local. 

 

Actualment hi ha 6.288 accions introduïdes, una vegada incloses les dades corresponents a l’any 2012. 

 

El manteniment i actualització de la base de dades “ACCESS” resulta un instrument molt útil tant de 

coneixement com d’anàlisi dels projectes territorials a Catalunya, ja que permet conèixer la realitat 

present, passada i futura de la situació territorial catalana. La possibilitat de fer diferents filtratges –tan a 

nivell territorial, com d’organisme, per finançador o  per polítiques- converteix la base de dades en una 

eina molt interessant per anar elaborant i tractant informació respecte a tota qüestió d’interès respecte el 

desenvolupament local a Catalunya.  

 

Hores d’ara, de les quasi 6.300 accions introduïdes a la base de dades 1.606 han rebut finançament del 

SOC  (25,5%). 
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La base de dades inclou els següents projectes finançats pel SOC: 

 
 

 FDL (2006, 2007, 2008, 2009, 2011) 

 Programa Suma’t  

 Projectes innovadors (2008 a 2012) 

 Treball a comarques (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 

 Treball als barris (2007, 2008, 2009, 2011, 2012) 

 Programa de suport i acompanyament als projectes estratègics (2012) 

 Joves per l’ocupació 2012-2013 

 

A més, a la base de dades també s’han inclòs les subvencions per a agents de desenvolupament local 

(ADL) corresponents als anys 2006 a 2012 donades a diferents entitats (en total 2.042 subvencions). No 

estan considerades com a accions, però ens resulten útils per a definir la distribució de les diferents 

subvencions del SOC i la seva distribució territorial.  

 

 

Imports anuals en projectes de Desenvolupament local. Mapa SOC 2006-2012 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Suport i acompanyament a la PE - - - - - - 880.506 880.506 

Treball a comarques - - 993.287 997.035 1.450.611 1.521.677 1.689.696 6.652.306 

FDL 3.756.457 3.641.736 2.434.739 1.011.679 - 1.677.640 - 12.522.251 

Programa Suma't - - - - 14.351.750 - - 14.351.750 

Joves per l'Ocupació  - - - - - - 15.735.887 15.735.887 

Projectes innovadors - - 15.773.710 - 7.856.166 - 6.132.374 29.762.250 

AODL 12.408.499 11.695.130 9.770.222 10.515.230 8.547.656 7.882.640 4.603.477 65.422.853 

Treball als barris* - 11.648.999 19.519.497 19.998.050 - 37.322.993 29.240.183 117.729.722 
*Programa integrat que pot incloure altre tipus d’accions de DL com FDL o AODL.  
Elaboració pròpia. 
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Tipologia d’accions i d’actors. Mapa de Desenvolupament Local 2006-2012 

 

 

Accions de Desenvolupament local.  Tipologia de polítiques (%) 2006-2012 

 

 
Base de dades Mapa SOC. Elaboració pròpia 

 

 

La majoria de les accions recollides subvencionades pel SOC estan relacionades amb la inserció laboral i la 

qualificació professional (33%). Amb un percentatge proper al 30% hi trobem accions relacionades amb el 

desenvolupament territorial i la planificació estratègica. Un 14% de les accions tenen a veure amb la 

dinamització empresarial i la innovació i un 12% amb la promoció turística. Per sota del 5% trobem la resta 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Organització de la cooperació

Regeneració urbana

SAE, Indústria i mobilitat

Desenvolupament social i inclusió (RSE, …

Dinamització comercial

Promoció turística

Dinamització empresarial i innovació

Desenvolupament territorial i Planificació …

Inserció laboral i  qualificació professional

Sense finançament SOC Finançades pel SOC



AATT MODELS D’INTERVENCIÓ TERRITORIALITZATS DEL SOC 

Octubre 2013 – Pàg. 55 

de les accions, relacionades amb la dinamització comercial o amb el desenvolupament social i inclusió, 

entre d’altres.  

 

Per contra, les accions que no han rebut finançament del SOC estan més repartides en quant a tipologia 

de polítiques dutes a terme, i no estan tant relacionades amb inserció laboral i la qualificació professional 

(menys del 15%). Per a aquestes, prenen importància polítiques relacionades amb la promoció turística i 

comercial -i en menor mesura- polítiques de regeneració urbana. 

 

 

Accions de Desenvolupament local. Tipologia d’actors (%) 2006-2012 

 
Base de dades Mapa SOC. Elaboració pròpia 
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Tal i com podem observar al gràfic, més d’un 65% de les accions finançades pel SOC són promogudes per 

l’administració  municipal i pels organismes dependents, un 20% per administració supramunicipal i un 5%  

per entitats mixtes de caire público-privat.  

 

Per a accions no finançades pel SOC els percentatge d’accions promogudes per l’administració  municipal 

puja al 77% i el d’accions promogudes per administracions supramunicipals decau al 16%.  

 
 

Distribució per àmbit territorial de les accions 2006-2012 

 

Les accions són majoritàriament d’abast territorial municipal. Un 71% de les accions finançades pel SOC 

corresponen a aquest perfil. Percentatge que puja a un 83% per accions no finançades pel SOC. Pel que fa 

a d’altres accions finançades pel SOC, un 15% tenen abast comarcal, un 14% provincial, i tan sols un 1% al 

que correspondria a una vegueria. Entre ambdues destaca la diferencia entre accions d’abast territorial 

provincial (14% per accions finançades pel SOC i 2% per les no finançades pel SOC). 

 

  
Base de dades Mapa SOC. Elaboració pròpia 
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Intensitat de la intervenció SOC a nivell local. Imports per 1.000 habitants d’accions finançades pel SOC 

2006-2012. 

 
Base de dades Mapa SOC. Elaboració pròpia  
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Número d’accions per comarca i per tipologia d’actors finançades pel SOC 

 

  

Adm. 
municipal i 

organismes 
dependents 

Administració 
local 

supramunicipal 

Altres 
Institucions 

públiques 

Entitats 
mixtes 

público-
privades 

Organitzacions 
empresarials i 

sindicals 
representatives ESFL 

Entitat 
financera 

Universitats i 
centres de 

formació 

Altres 
entitats 

privades 

 Alt Camp   11 6 - - - 1 - - - 

 Alt Empordà   30 10 - 2 - - - - - 

 Alt Penedès   31 10 1 - - 1 - - - 

 Alt Urgell   7 6 - 1 - - - - - 

 Alta Ribagorça   2 - - 1 - - - - - 

 Anoia   48 20 - 56 - - - - - 

 Bages   58 84 4 14 1 - - - - 

 Baix Camp   33 9 2 6 2 - - 1 - 

 Baix Ebre   7 5 - - - - - - - 

 Baix Empordà   29 6 - 1 - 1 - 1 1 

 Baix Llobregat   155 17 2 6 - 1 - - 2 

 Baix Penedès   32 3 - - - 1 - - - 

 Barcelonès   67 10 6 20 1 9 - 3 - 

 Berguedà   19 23 3 20 - - - - - 

 Cerdanya   5 1 1 - - - - - - 

 Conca de Barberà   9 16 1 - - - - - 1 

 Garraf   15 6 - - - - - - - 

 Garrigues   1 2 - - - - - - - 

 Garrotxa   30 8 2 9 - 4 - - 1 

 Gironès   41 5 - - - - - - 1 

 Maresme   117 5 2 - - - - - 1 

 Montsià   23 177 - - - 9 - - - 

 Noguera   14 13 - - - - - - - 

 Osona   55 122 - 14 - 2 - 1 1 

 Pallars Jussà   10 13 1 - - - - - - 
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Adm. 
municipal i 

organismes 
dependents 

Administració 
local 

supramunicipal 

Altres 
Institucions 

públiques 

Entitats 
mixtes 

público-
privades 

Organitzacions 
empresarials i 

sindicals 
representatives ESFL 

Entitat 
financera 

Universitats i 
centres de 

formació 

Altres 
entitats 

privades 

 Pallars Sobirà   5 8 - - 1 - - - - 

 Pla de l'Estany   17 1 1 - - - - - 1 

 Pla d'Urgell   5 4 1 - - - - - - 

 Priorat   2 1 2 - - - - - - 

 Ribera d'Ebre   8 4 1 1 - - - - - 

 Ripollès   31 5 - 26 - - - - 1 

 Segarra   14 5 - - - - - - - 

 Segrià   18 1 1 - - - - - - 

 Selva   34 15 - 1 1 - - - - 

 Solsonès   16 8 3 - - - - - - 

 Tarragonès   22 15 3 - - - - 1 - 

 Terra Alta   8 4 - - - - - - - 

 Urgell   1 3 - - - - - - - 

 Val d'Aran   1 1 - - - - - - - 

 Vallès Occidental   116 12 - 6 - 2 - - - 

 Vallès Oriental   53 73 - 6 - - - - - 
Elaboració pròpia 

 

Comarques amb un pes relatiu d’accions d’Administració municipal i organismes dependents per sobre del 

75%:  

 

 Baix Llobregat   

 Baix Penedès   

 Gironès   

 Maresme   

 Pla de l'Estany   

 Segrià   
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 Vallès Occidental   

Comarques amb un pes relatiu d’accions d’Administració local supramunicipal per sobre del 50% :  

 

 Bages   

 Conca de Barberà   

 Garrigues   

 Montsià   

 Osona   

 Pallars Jussà   

 Pallars Sobirà   

 Urgell   

 Vallès Oriental   

 
Comarques amb un pes relatiu important d’accions d’altres Institucions públiques: 

 

 Cerdanya   

 Pla d'Urgell   

 Priorat   

 Solsonès   

Comarques amb un pes relatiu important d’accions d’entitats mixtes público-privades: 

 

 Alta Ribagorça   

 Anoia   

 Barcelonès   

 Berguedà 

 Garrotxa   

 Ripollès   
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Classificació de comarques on apareixen altres tipus d’actors: 

 

Organitzacions 
empresarials i sindicals 
representatives ESFL 

Universitats i centres de 
formació 

Altres entitats 
privades 

Bages   Alt Camp   Baix Camp   Baix Empordà   
Baix Camp   Alt Penedès Baix Empordà   Baix Llobregat   
Barcelonès Baix Empordà   Barcelonès Conca de Barberà   
Pallars Sobirà   Baix Llobregat   Osona   Garrotxa 
Selva Baix Penedès Tarragonès Gironès 

 
Barcelonès    Maresme 

   Garrotxa 
 

Osona   
   Montsià 

 
Pla de l'Estany   

 
Osona 

 
Ripollès 

 
Vallès Occidental   

  Elaboració pròpia 
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Número d’accions per comarques i polítiques finançades pel SOC 

 

  

Desenvolup. 
Territorial i 
Planificació 
Estratègica 

Dinamització 
empresarial i 

innovació 

Inserció 
laboral i 

qualificació 
professional 

Dinamització 
comercial 

Promoció 
turística 

SAE, 
Indústria 

i 
mobilitat 

Desenvolupament 
social i inclusió 
(RSE, Igualtat, 
immigració,...) 

Regeneració 
Urbana 

Organització 
de la 

cooperació 

 Alt Camp   5 3 7 1 - 1 - - - 

 Alt Empordà   22 3 12 2 16 1 - - 1 

 Alt Penedès   14 10 14 6 2 1 - 1 - 

 Alt Urgell   9 3 2 - 3 - 1 - - 

 Alta Ribagorça   1 - 1 - 1 - - - - 

 Anoia   17 4 33 - 9 - 1 - 1 

 Bages   47 10 27 1 23 8 4 3 2 

 Baix Camp   18 9 17 2 6 - - - 1 

 Baix Ebre   5 - 7 1 - - - - - 

 Baix Empordà   6 3 20 5 5 - - - - 

 Baix Llobregat   30 51 74 13 9 5 9 4 1 

 Baix Penedès   10 10 17 2 1 2 1 - 1 

 Barcelonès   27 11 49 - 4 4 10 - - 

 Berguedà   17 7 9 3 17 3 - 3 1 

 Cerdanya   1 - - - 5 - - - - 

 Conca de Barberà   5 6 12 - - 1 1 - - 

 Garraf   5 5 11 - - - - - - 

 Garrigues   - - 2 - - - - - - 

 Garrotxa   27 4 10 9 15 1 2 1 - 

 Gironès   15 6 17 3 5 - 3 - - 

 Maresme   34 30 34 5 14 3 7 1 - 

 Montsià   28 8 8 3 20 1 2 1 - 

 Noguera   2 1 14 - 1 - - - 1 

 Osona   25 8 36 7 15 5 4 3 2 

 Pallars Jussà   11 1 6 1 3 - - - 1 
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Desenvolup. 
Territorial i 
Planificació 
Estratègica 

Dinamització 
empresarial i 

innovació 

Inserció 
laboral i 

qualificació 
professional 

Dinamització 
comercial 

Promoció 
turística 

SAE, 
Indústria 

i 
mobilitat 

Desenvolupament 
social i inclusió 
(RSE, Igualtat, 
immigració,...) 

Regeneració 
Urbana 

Organització 
de la 

cooperació 

 Pallars Sobirà   7 1 1 - 6 - - - - 

 Pla de l'Estany   5 1 6 3 5 1 1 1 - 

 Pla d'Urgell   3 1 4 - - - - - - 

 Priorat   3 - 1 - - - - - - 

 Ribera d'Ebre   7 1 5 - 1 1 1 - - 

 Ripollès   25 3 13 4 23 1 - - - 

 Segarra   9 0 6 1 4 - 1 - 1 

 Segrià   7 3 10 - - 1 - - - 

 Selva   18 7 14 5 14 2 1 - - 

 Solsonès   12 3 5 2 6 - - - - 

 Tarragonès   10 5 15 2 - 1 1 - - 

 Terra Alta   8 2 - 1 1 - - 1 - 

 Urgell   3 1 - 1 - - - - - 

 Val d'Aran   2 - - 0 - - - - - 

 Vallès Occidental   39 26 60 2 9 7 9 1 1 

 Vallès Oriental   36 11 38 1 11 2 - - 3 
Elaboració pròpia 

 

A la comarca de la Vall d’Aran totes les accions estan relacionades amb el desenvolupament territorial i la 

planificació estratègica. I al Priorat, Terra Alta , Alt Urgell i Urgell, la meitat de les accions o més, tenen a 

veure amb aquest tipus de política.  

 

Comarques amb un pes relatiu d’accions de desenvolupament territorial i la planificació estratègica per 

sobre del 50%:  

 

 Priorat   

 Terra Alta   



AATT MODELS D’INTERVENCIÓ TERRITORIALITZATS DEL SOC 

Octubre 2013 – Pàg. 64 

 Urgell 

 Val d'Aran   

 

Comarques amb un pes relatiu d’accions de dinamització empresarial i innovació per sobre del 20 %:  

 

 Alt Penedès   

 Baix Llobregat   

 Baix Penedès   

 Conca de Barberà   

 Garraf   

 Maresme   

 

A la comarca de les Garrigues totes les accions estan relacionades amb la inserció laboral i la qualificació 

professional. I a la Noguera, Baix Ebre, Garraf, Baix Empordà, Anoia i Pla d’Urgell, la meitat de les accions o 

més, tenen a veure amb aquest tipus de política.  

 

Comarques amb un pes relatiu d’accions d’ inserció laboral i qualificació professional per sobre del 50 %:  

 

 Anoia 

 Baix Ebre   

 Baix Empordà   

 Garraf   

 Garrigues 

 Noguera   

 Segrià   
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Comarques amb un pes relatiu d’accions de dinamització comercial per sobre del 10 %:  

 

 Alt Penedès   

 Baix Empordà   

 Garrotxa   

 Pla de l'Estany   

 Urgell   

 

Comarques amb un pes relatiu d’accions de promoció turística per sobre del 25 %:  

 

 Alt Empordà   

 Alta Ribagorça   

 Berguedà  

 Cerdanya   

 Montsià   

 Pallars Sobirà   

 Ripollès   
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Classificació de comarques on apareixen altres tipus de polítiques: 

 

SAE, Indústria i mobilitat 

Desenvolupament 
social i inclusió 
(RSE, Igualtat, 
immigració,...) Regeneració Urbana 

Organització de la 
cooperació 

 Alt Camp   
 Alt Empordà   
 Alt Penedès   
 Bages   
 Baix Llobregat   
 Baix Penedès   
 Barcelonès   
 Berguedà   
 Conca de Barberà   
 Garrotxa   
 Maresme   
 Montsià  
 Osona   
 Pla de l'Estany   
 Ribera d'Ebre   
 Ripollès   
 Segrià   
 Selva   
 Tarragonès   
 Vallès Occidental   
 Vallès Oriental   

 Alt Urgell   
 Anoia   
 Bages   
 Baix Llobregat   
 Baix Penedès   
 Barcelonès   
 Conca de Barberà   
 Garrotxa   
 Gironès   
 Maresme   
 Montsià   
 Osona   
 Pla de l'Estany   
 Ribera d'Ebre   
 Segarra   
 Selva   
 Tarragonès   
 Vallès Occidental   

 Alt Penedès   
 Bages   
 Baix Llobregat   
 Berguedà   
 Garrotxa   
 Maresme   
 Montsià   
 Osona   
 Pla de l'Estany   
 Terra Alta   
 Vallès Occidental   

 Alt Empordà   
 Anoia   
 Bages   
 Baix Camp   
 Baix Llobregat   
 Baix Penedès   
 Berguedà   
 Noguera   
 Osona   
 Pallars Jussà   
 Segarra   
 Vallès Occidental   
 Vallès Oriental   

Elaboració pròpia 
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7. Subvencions públiques per a la realització de projectes de DL. SOC 2012 
 

L’any 2012 es van concedir les següents subvencions públiques per a la realització de projectes de 

desenvolupament local per part de SOC: 

 Treball a les 7 comarques 

 Treball als barris 

 Projectes innovadors i experimentals 

 Joves per l’ocupació  

 Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica  

 Agents d’ocupació i de desenvolupament local 
 
 
Anàlisi de les convocatòries 
 
Treball a les 7 comarques 
 
Atorgament d’un total de 1.689.696 d’euros repartits de la següent manera:  
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Font: SOC 2012. Elaboració pròpia  

 
 
Treball als barris 
 
Atorgament d’un total de 29.240.183 d’euros repartits a 97 Ajuntaments de Catalunya de la següent 
manera:  
 

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

CC de l'Anoia / Ajuntament d'Igualada

Consell Comarcal de la Ribera d'ebre

Consell Comarcal del Montsià

CC del Pallars Jussà / Ajuntament de Tremp

Consorci Ripollès desenvolupament

Consell Comarcal del Baix Ebre

Consell Comarcal de la Terra alta
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Font: SOC 2012. Elaboració pròpia  

 
71 entitats en el paràmetre de subvenció de fins a 300.000 euros, 17 en el de fins a 750.000 euros i 9 en el 
de més de 750.000 euros. 
 
 
 
Relació d’entitats per paràmetres de subvenció: 
 
 

De 0 a 300.000 euros 

Ajuntament d'Arbúcies 
Ajuntament d'Arenys de Mar 
Ajuntament d’ Argentona 
Ajuntament d' Artesa de Segre 
Ajuntament de Barberà del Vallès 
Ajuntament de Besalú 

Ajuntament de Canovelles 
Ajuntament de Cardona 
Ajuntament de Castelldefels 
Ajuntament de Centelles 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
Ajuntament de Figaró-Montmany 

71

17

9

0-300.000

300.001-750.000

Més de 750.000
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Ajuntament de Blanes 
Ajuntament de Caldes de Montbui 
Ajuntament de Campdevànol 
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 
Ajuntament de la Pobla de Segur 
Ajuntament de la Selva del Camp 
Ajuntament de l'Arboç 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Ajuntament de l'Espluga de Francolí 
Ajuntament de Malgrat de Mar 
Ajuntament de Martorell 
Ajuntament de Mediona 
Ajuntament de Mollerussa 
Ajuntament de Mollet del Vallès 
Ajuntament de Montblanc 
Ajuntament de Montgai 
Ajuntament de Montornès del Vallès 
Ajuntament de Mont-roig del Camp 
Ajuntament de Móra d'Ebre 
Ajuntament de Palafrugell 
Ajuntament de Palamós 
Ajuntament de Piera 
Ajuntament de Ponts 
Ajuntament de Premià de Dalt 
Ajuntament de Reus 
Ajuntament de Roda de Ter 
Ajuntament de Roses 
Ajuntament de Rubí 
Ajuntament de Sallent 
Ajuntament de Salt 
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
Ajuntament de Sant Feliu de Codines 

Ajuntament de Flix 
Ajuntament de Gavà 
Ajuntament de Granollers 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà 
Ajuntament de Sant Joan Despí 
Ajuntament de Sant Martí de Tous 
Ajuntament de Sant Pere de Torelló 
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona 
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 
Ajuntament de Solsona 
Ajuntament de Súria 
Ajuntament de Torelló 
Ajuntament de Tremp 
Ajuntament de Valls 
Ajuntament de Vilanova del Camí 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
Ajuntament d’ Hostalric 
Ajuntament d'Igualada 
Ajuntament d’ Òdena 
Ajuntament d' Olesa de Montserrat 
Ajuntament d'Olot 
Ajuntament d’Ulà 
Ajuntament d’ Ulldecona 
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De 300.001 a 750.000 euros 

Ajuntament de Balaguer 
Ajuntament de Banyoles 
Ajuntament de Calafell 
Ajuntament de Figueres 
Ajuntament de Girona 
Ajuntament de Manlleu 
Ajuntament de Manresa 
Ajuntament de Mataró 
Ajuntament de Ripoll 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
Ajuntament de Tortosa 
Ajuntament de Vic 
Ajuntament de Viladecans 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Ajuntament del Prat de Llobregat 
Ajuntament del Vendrell 

 

Més de 750.000 euros 

Ajuntament de Badalona 
Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat 
Ajuntament de Lleida 
Ajuntament de Sabadell 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
Ajuntament de Tarragona 
Ajuntament de Terrassa 

 

Font: SOC 2012. Elaboració pròpia  
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Projectes innovadors i experimentals  
 
Atorgament d’un total de 6.078.125 d’euros amb un promig de 108.538 euros per les 57 entitats objecte 
de subvenció. 
 
 
Naturalesa jurídica de les entitats objecte de subvenció  
 
 
De les 57 entitats subvencionades, 19 corresponen a l’administració municipal i organismes dependents, 
17 a administració local supramunicipal, 13 a entitats sense finalitat lucrativa, 3 a entitats privades i 
universitats o centres de formació i 2 són organitzacions empresarials tal i com es pot observar al gràfic: 
 

   
Font: SOC 2012. Elaboració pròpia  

19

17

13

3

3

2

Administració municipal i organismes 
dependents

Administració local supramunicipal

ESFL

Universitats i centres de formació

Entitats privades

Organitzacions empresarials 
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Joves per l’ocupació   
 
El programa joves per l’ocupació va subvencionar durant l’any 2012 un total de 55 entitats locals d’àmbit 
municipal i supramunicipal amb un import total de subvenció de 15.735.887 d’euros, el que suposa uns 
286.107 euros de mitjana per entitat. 
 
De les 55 entitats subvencionades, 34 són administració municipal i organismes dependents i la resta 
administració local supramunicipal (21). 
 

 
Font: SOC 2012. Elaboració pròpia  

 
 
 
 

34

21

Administració municipal i 
organismes dependents

Administració local 
supramunicipal
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Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica  
 
Vint i quatre entitats van ser subvencionades a l’any 2012 dins el programa de suport i acompanyament a 
la planificació estratègica. D’aquestes, 17 són de caire municipal i 7 de caire supramunicipal. L’import  
total de subvenció va ser de 880.506 euros amb un mitjana de subvenció d’uns 37.000 euros per entitat. 
 
Relació d’entitats subvencionades per àmbit territorial 
 
Municipal 
 

 Ajuntament de Banyoles 

 Ajuntament de Celrà 

 Ajuntament de Figueres 

 Ajuntament de Girona 

 Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 

 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 

 Ajuntament de Rubí 

 Ajuntament de Sant Joan Despí 

 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 

 Ajuntament de Santa Perpetua de la Mogoda 

 Ajuntament de Solsona 

 Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

 Ajuntament del Vendrell 

 Ajuntament d'Olot 

 Grameimpuls, SA 

 Institut municipal Salvador Segui 

 Mollet Impulsa, SL 
 
Supramunicipal  
 

 Consell Comarcal de l'Alt Urgell 

 Consell Comarcal de l’Urgell 
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 Consell Comarcal del Maresme 

 Consell Comarcal del Solsonès 

 Consorci de turisme del Vallès occidental 

 Consorci per la promoció dels municipis del Moianès 

 Consorci per l'ocupació i la promoció econòmica del Vallès occidental 
 
 
Agents d’ocupació i de desenvolupament local 
 
Durant l’any 2012, 117 entitats van rebre subvenció dins del programa “AODL”, amb una despesa total de 
4.603.477 d’euros subvencionats.  
 
 
Relació d’entitats subvencionades per número de subvencions “AODL” rebudes a 2012 
 

 

N 
Subvencions 

AODL 2012 

Promoció econòmica de Sabadell 8 

Consell comarcal del Vallès oriental 5 

Ajuntament de Girona 3 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 3 

Ajuntament de Rubí 3 

Ajuntament del Vendrell 3 

Consell comarcal de la Garrotxa 3 

Consell comarcal de l'Anoia 3 

Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès 3 

Diputació de Girona 3 

Empresa municipal de promoció social, urbana i econòmica de Cornellà 3 

GRAMEIMPULS 3 

Reus desenvolupament econòmic 3 
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N 
Subvencions 

AODL 2012 

Ajuntament de Banyoles 2 

Ajuntament de Centelles 2 

Ajuntament de Figueres 2 

Ajuntament de Granollers 2 

Ajuntament de Molins de rei 2 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes 2 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2 

Ajuntament de Tarragona 2 

Ajuntament de Tàrrega 2 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès 2 

Ajuntament del Prat de Llobregat 2 

Consell comarcal de la Ribera d'Ebre 2 

Consell comarcal de la Segarra 2 

Consell comarcal de la Selva 2 

Consell comarcal de l'Alt Penedès 2 

Consell comarcal del Maresme 2 

Consell comarcal del Ripollès 2 

Consorci de formació i d'iniciatives Cercs-Berguedà 2 

Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 2 

Consorci Ripollès desenvolupament 2 

Diputació de Tarragona 2 

Empresa municipal per a la formació ocupacional i l'ocupació (EMFO Mollet) 2 

Institut municipal de promoció de la ciutat d'Olot 2 

Institut municipal d'educació i treball Vilanova i la Geltrú 2 

Institut municipal promoció de l'ocupació Badalona 2 

Organisme autònom de desenvolupament Conca de Barberà 2 

Actividades Integradas, SA 1 
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N 
Subvencions 

AODL 2012 

Agència de desenvolupament econòmic del Garraf 1 

Ajuntament d'Arbúcies 1 

Ajuntament de Canovelles 1 

Ajuntament de Cardedeu 1 

Ajuntament de Cassà de la selva 1 

Ajuntament de Castelldefels 1 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 1 

Ajuntament de Corbera de Llobregat 1 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 1 

Ajuntament de la Galera 1 

Ajuntament de la Granadella 1 

Ajuntament de la Sénia 1 

Ajuntament de la Seu d'Urgell 1 

Ajuntament de les Borges blanques 1 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès 1 

Ajuntament de les Masies de Voltregà 1 

Ajuntament de Llançà 1 

Ajuntament de Lliçà d’Amunt 1 

Ajuntament de Manresa 1 

Ajuntament de Martorell 1 

Ajuntament de Mas de Barberans 1 

Ajuntament de Montblanc 1 

Ajuntament de Montellà i martinet 1 

Ajuntament de Montgai 1 

Ajuntament de Palafrugell 1 

Ajuntament de Salt 1 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 1 
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N 
Subvencions 

AODL 2012 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 1 

Ajuntament de Sant Celoni 1 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines 1 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 1 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 1 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 1 

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 1 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 1 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 1 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 1 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1 

Ajuntament de Talamanca 1 

Ajuntament de Tortosa 1 

Ajuntament de Tremp 1 

Ajuntament de Vallirana 1 

Ajuntament de Valls 1 

Ajuntament de Vilablareix 1 

Ajuntament de Viladecans 1 

Ajuntament d'Olvan 1 

Associació catalana de municipis i comarques 1 

Comunitat de municipis costers del Montseny i Bertí 1 

Conselh Generau d'Aran 1 

Consell comarcal de l'Alt Empordà 1 

Consell comarcal de l'Alt Urgell 1 

Consell comarcal del  Montsià 1 

Consell comarcal del Bages 1 

Consell comarcal del Baix Empordà 1 
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N 
Subvencions 

AODL 2012 

Consell comarcal del Baix Llobregat 1 

Consell comarcal del Berguedà 1 

Consell comarcal del Pallars Sobirà 1 

Consell comarcal del Priorat 1 

Consell comarcal del Tarragonès 1 

Consell comarcal d'Osona 1 

Consorci del parc fluvial del Llobregat 1 

Consorci ecomuseu Valls d’Àneu 1 

Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès 1 

Consorci per a la promoció turística de l'Alta Anoia 1 

Consorci per l'ocupació i la promoció econòmica del Vallès occidental 1 

Consorci Segre Rialb 1 

Consorci Ter Brugent 1 

Corporació d'empreses i serveis de Sant Boi (CORESSA) 1 

Diputació de Lleida 1 

Foment de Terrassa 1 

Institut municipal de formació i Empresa Mas Carandell 1 

Institut municipal de promoció econòmica de Mataró 1 

Institut municipal de promoció i activació de la ciutat Gavà 1 

Institut municipal d'ocupació Salvador Seguí 1 

Mancomunitat intermunicipal de la Vall de Camprodon 1 

Mancomunitat intermunicipal de la Vall del Tenes 1 

Moianès desenvolupament, SL 1 
 Font: SOC 2012. Elaboració pròpia  
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8. Una anàlisi de les Oficines de Promoció Econòmica 2006-2012 
 

A partir de l’anterior assistència tècnica d’identificació de recursos del territori en favor del 

desenvolupament local duta a terme a 2010, s’han identificat una sèrie d’entitats per a fer un anàlisi de 

les Oficines de Promoció Econòmica 2006-2012, tenint en compte diverses consideracions tals com; àmbit 

territorial, estratègia i impacte en el desenvolupament del territori.  

 

D’un llistat inicial de 266 entitats, s’han seleccionat unes 67 per tal de extreure’n dades de la informació 

que tenim disponible a la base de dades del “Mapa de Recursos del SOC 2006-2012”: número d’accions, 

import, tipus de polítiques i actors que hi intervenen.  

 

A l’hora de fer la tria, es considera que les entitats seleccionades tenen un cert nivell d’estratègia respecte 

a les seves accions de desenvolupament i que l’impacte de l’activitat en el desenvolupament és entre mig i 

alt.  

 

 

La tipologia i relació d’Oficines de Promoció Econòmica seleccionades es pot observar al quadre: 

 

Entitat  Abast territorial Àmbit Comarcal Àmbit Provincial 

Ajuntament d'Amposta- Consell Comarcal del Montsià Municipal/ Supramunicipal Montsià Tarragona 

Ajuntament de Badalona- IMPO Badalona- Reactivació Badalona, SA Municipal Baix Llobregat Barcelona 

Ajuntament de Banyoles- Consell Comarcal del Pla de l'Estany Municipal/ Supramunicipal Pla de l'Estany Girona 

Ajuntament de Barberà del Vallès/ Actividades Integradas Barberà del 
Vallès SA + Fundació Barberà Promoció 

Municipal Vallès Occidental Barcelona 

Ajuntament de Barcelona- Barcelona Activa SA Municipal Barcelonès Barcelona 

Ajuntament de Castelldefels Municipal Baix Llobregat Barcelona 

Ajuntament de Celrà/ Mancomunitat Llera Ter Municipal/ Supramunicipal Gironès Girona 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Municipal Vallès Occidental Barcelona 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat- Citilab-Promoció Econòmica de 
Cornellà, SA (PRECSA) 

Municipal Baix Llobregat Barcelona 
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Ajuntament de Figueres- Consell Comarcal de l'Alt Empordà Municipal/ Supramunicipal Alt Empordà Girona 

Ajuntament de Gandesa- Consell Comarcal de la Terra Alta Municipal/ Supramunicipal Terra Alta Tarragona 

Ajuntament de Gavà/ IMPAC Municipal Baix Llobregat Barcelona 

Ajuntament de Girona/ Agència promoció econòmica Girona Municipal Gironès Girona 

Ajuntament de Granollers- Granollers Mercat Municipal Vallès Oriental Barcelona 

Ajuntament de la Seu d'Urgell/ CC Alt Urgell/ M. Esqui Nòrdic Municipal/ Supramunicipal Alt Urgell Lleida 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Municipal Barcelonès Barcelona 

Ajuntament de Llançà/ Consorci Terra de Pas Municipal/ Supramunicipal Alt Empordà Girona 

Ajuntament de Lleida / Global Lleida/ Inst. Mpal. Salvador Seguí /  Municipal Segrià Lleida 

Ajuntament de Manlleu / OPE Manlleu  Municipal Osona Barcelona 

Ajuntament de Manresa / CIO / CEDEM Municipal Bages Barcelona 

Ajuntament de Martorell Municipal Baix Llobregat Barcelona 

Ajuntament de Mataró- IMPEM- CC Maresme  Municipal/ Supramunicipal Maresme Barcelona 

Ajuntament de Molins de Rei Municipal Baix Llobregat Barcelona 

Ajuntament de Mollet del Vallès- EMFO Municipal Vallès Oriental Barcelona 

Ajuntament de Pineda de Mar Municipal Maresme Barcelona 

Ajuntament de Reus- Institut Mun. de Form. i Empresa Mas Carandell- Reus 
Desenvolupament Econòmic, SA 

Municipal Baix Camp Tarragona 

Ajuntament de Rubí- IMPES Municipal Vallès Occidental Barcelona 

Ajuntament de Sabadell- Promoció Econòmica de Sabadell, SL Municipal Vallès Occidental Barcelona 

Ajuntament de Salt Municipal Gironès Girona 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat- CORESSA Municipal Baix Llobregat Barcelona 

Ajuntament de Sant Celoni Municipal Vallès Oriental Barcelona 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès/ IGEPESI Municipal Vallès Occidental Barcelona 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Municipal Baix Llobregat Barcelona 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Municipal Bages Barcelona 

Ajuntament de Sant Joan Despí Municipal Baix Llobregat Barcelona 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet- GRAMEIMPULS, SA Municipal Barcelonès Barcelona 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda- Patronat Granja Soldevila Municipal Vallès Occidental Barcelona 

Ajuntament de Solsona/ CC Solsonès Municipal/ Supramunicipal Solsonès Lleida 

Ajuntament de Tarragona/SMO Municipal Tarragonès Tarragona 
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Ajuntament de Tàrrega Municipal Urgell Lleida 

Ajuntament de Terrassa- Foment de Terrassa, SA Municipal Vallès Occidental Barcelona 

Ajuntament de Tortosa Municipal Baix Ebre Tarragona 

Ajuntament de Tremp- Consell Comarcal del Pallars Jussà Municipal/ Supramunicipal Pallars Jussà Lleida 

Ajuntament de Valls/ IMPE Valls/ Casa Caritat Municipal Alt Camp Tarragona 

Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant / IDETSA Municipal Baix Camp Tarragona 

Ajuntament de Viladecans Municipal Baix Llobregat Barcelona 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès Municipal Alt Penedès Barcelona 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú/ Institut Municipal d'Educació i Treball/ 
Servei Municipal Activitat Econòmica 

Municipal Garraf Barcelona 

Ajuntament del Prat de Llobregat Municipal Baix Llobregat Barcelona 

Ajuntament del Vendrell Municipal Baix Penedès Barcelona 

Ajuntament d'Igualada- Consell Comarcal de l'Anoia Municipal/ Supramunicipal Anoia Barcelona 

Ajuntament d'Olot- IMPC- Consell Comarcal de la Garrotxa- Consorci Prom. 
Econ. de les Preses i Garrotxa 

Municipal/ Supramunicipal Garrotxa Girona 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre Supramunicipal Ribera d'Ebre Tarragona 

Consell Comarcal de la Selva Supramunicipal Selva Girona 

Consell Comarcal del Bages Supramunicipal Bages Barcelona 

Consell Comarcal del Baix Empordà- Ajuntament de la Bisbal d'Empordà- 
Institut de Prom. Econòmica de Palafrugell 

Municipal/ Supramunicipal Baix Empordà Girona 

Consell Comarcal del Baix Llobregat Supramunicipal Baix Llobregat Barcelona 

Consell Comarcal del Ripollès / Consorci Ripollès Desenvolupament Supramunicipal Ripollès Girona 

Consell Comarcal del Vallès Occidental/ Consorci Turisme del Vallès 
Occidental 

Supramunicipal Vallès Occidental Barcelona 

Consorci de Formació i d'Iniciatives Cercs- Berguedà/ Agència 
Desenvolupament local Berguedà 

Supramunicipal Berguedà Barcelona 

Consorci de la Vall de Ges, Orís i Bisaura Supramunicipal Osona Barcelona 

Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès Supramunicipal Osona Barcelona 

Consorci Promoció dels municipis del Moianès Supramunicipal Bages, Vallès 
Oriental 

Barcelona 

Consorci Vies Verdes Girona Supramunicipal Gironès Girona 
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COPEVO Supramunicipal Vallès Occidental Barcelona 

Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori - 
MIDIT 

Supramunicipal Ribera d’Ebre Tarragona 

Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà Supramunicipal Conca de Barberà Tarragona 

 

 

Número d’accions i d’imports totals del llistat d’Oficines de Promoció Econòmica. Mapa SOC 2006-2012 

Entitat  
∑  N 

accions 
∑ Import accions 

SOC 

Ajuntament de Barcelona- Barcelona Activa SA 19 15.329.921 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet- GRAMEIMPULS, SA 20 12.180.585 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 20 9.575.509 

Ajuntament de Sabadell- Promoció Econòmica de Sabadell, SL 31 7.825.888 

Ajuntament de Terrassa- Foment de Terrassa, SA 15 7.168.632 

Ajuntament de Badalona- IMPO Badalona- Reactivació Badalona, SA 15 6.905.847 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat- CORESSA 32 6.393.749 

Ajuntament de Manresa / CIO / CEDEM 37 6.101.453 

Ajuntament de Girona/ Agència promoció econòmica Girona 21 4.365.683 

Ajuntament de Mataró- IMPEM- CC Maresme  57 4.174.772 

Ajuntament de Lleida / Global Lleida/ Inst. Mpal. Salvador Seguí /  12 3.827.689 

Ajuntament de Tarragona/SMO 23 3.777.479 

Ajuntament d'Igualada- Consell Comarcal de l'Anoia 24 3.707.582 

Ajuntament de Manlleu / OPE Manlleu  21 2.889.936 

Ajuntament de Reus- Institut Mun. de Form. i Empresa Mas Carandell- Reus Desenvolupament Econòmic, SA 24 2.802.057 

Ajuntament de Viladecans 23 2.681.299 

Ajuntament de Tortosa 6 2.642.854 

Ajuntament de Figueres- Consell Comarcal de l'Alt Empordà 30 2.501.993 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès 27 2.398.252 
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Entitat  
∑  N 

accions 
∑ Import accions 

SOC 

Ajuntament del Prat de Llobregat 19 2.344.005 

Ajuntament del Vendrell 23 2.266.044 

Ajuntament de Banyoles- Consell Comarcal del Pla de l'Estany 18 2.251.164 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda- Patronat Granja Soldevila 14 2.190.977 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat- Citilab-Promoció Econòmica de Cornellà, SA (PRECSA) 11 2.028.066 

Ajuntament d'Olot- IMPC- Consell Comarcal de la Garrotxa- Consorci Prom. Econ. de les Preses i Garrotxa 36 1.974.073 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 9 1.971.974 

Consell Comarcal del Ripollès / Consorci Ripollès Desenvolupament 23 1.866.830 

Ajuntament d'Amposta- Consell Comarcal del Montsià 18 1.798.218 

Ajuntament de Valls/ IMPE Valls/ Casa Caritat 11 1.702.233 

Ajuntament de Mollet del Vallès- EMFO 9 1.657.882 

Ajuntament de Sant Joan Despí 13 1.455.021 

Ajuntament de Salt 9 1.436.170 

Ajuntament de Rubí- IMPES 10 1.428.213 

Consell Comarcal del Baix Llobregat 17 1.354.034 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú/ Institut Municipal d'Educació i Treball/ Servei Municipal Activitat Econòmica 7 1.302.143 

Ajuntament de Tremp- Consell Comarcal del Pallars Jussà 14 1.185.601 

Consell Comarcal de la Selva 14 1.028.904 

Ajuntament de Barberà del Vallès/ Actividades Integradas Barberà del Vallès SA + Fundació Barberà Promoció 20 1.027.697 

Ajuntament de Granollers- Granollers Mercat 14 875.277 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre 5 788.697 

COPEVO 3 787.634 

Ajuntament de Solsona/ CC Solsonès 15 707.063 

Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori - MIDIT 4 704.312 

Consell Comarcal del Baix Empordà- Ajuntament de la Bisbal d'Empordà- Institut de Prom. Econòmica de Palafrugell 12 674.978 

Ajuntament de Castelldefels 13 650.419 

Ajuntament de la Seu d'Urgell/ CC Alt Urgell/ M. Esqui Nòrdic 15 645.589 
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Entitat  
∑  N 

accions 
∑ Import accions 

SOC 

Consorci de Formació i d'Iniciatives Cercs- Berguedà/ Agència Desenvolupament local Berguedà 10 633.766 

Ajuntament de Gavà/ IMPAC 5 605.669 

Ajuntament de Martorell 6 599.092 

Consorci Promoció dels municipis del Moianès 15 508.351 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 6 307.957 

Ajuntament de Pineda de Mar 5 292.078 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès/ IGEPESI 10 250.191 

Ajuntament de Gandesa- Consell Comarcal de la Terra Alta 6 235.274 

Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà 10 167.465 

Consell Comarcal del Vallès Occidental/ Consorci Turisme del Vallès Occidental 13 156.490 

Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès 8 144.445 

Consorci de la Vall de Ges, Orís i Bisaura 6 88.760 

Consorci Vies Verdes Girona 6 74.710 

Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant / IDETSA 6 73.779 

Consell Comarcal del Bages 4 44.040 

Ajuntament de Celrà/ Mancomunitat Llera Ter 2 36.669 

Ajuntament de Llançà/ Consorci Terra de Pas 3 28.948 

Ajuntament de Molins de Rei 1 15.000 

Ajuntament de Sant Celoni 1 12.000 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 0 0 

Ajuntament de Tàrrega 0 0 

 
956 149.629.082 

Elaboració pròpia 
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Com es pot observar a la taula el número d’accions d’aquestes entitats de manera conjunta és de 956 

accions amb un import total de quasi 150 milions d’euros pel període 2006-2012.  

 

El gràfic següent ens indica com 44 de les entitats es situen amb un nombre d’accions que va des de cap a 

15. Divuit en un interval que va de 16 a 30 accions, i tan sols 5 superen les trenta:  

 

 

Gràfic N accions OPE Mapa SOC 2006-2012 

 

 
Elaboració pròpia 
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En quant als imports, trenta entitats es situen en l’interval que va de zero a 1.500.000 euros, i disset en el 

que va de 1.500.001 a 3.000.000. I tretze són les OPE que superen els 3.000.000 d’euros de subvenció del 

SOC en programes de desenvolupament local en el període de estudi (2006-2012).  

 

 

Gràfic N entitats per Import OPE. Mapa SOC 2006-2012 

 

  
Elaboració pròpia 

 

  

37
17

13

0- 1.500.000

1.500.001-3.000.000

Més de 3.000.000



AATT MODELS D’INTERVENCIÓ TERRITORIALITZATS DEL SOC 

Octubre 2013 – Pàg. 88 

 

Classificació de les Oficines de Promoció Econòmica per import/habitant 

 

Més de 50 euros 
Ajuntament de Banyoles-Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Ajuntament de Manlleu / OPE Manlleu  

Ajuntament de Manresa / CIO / CEDEM 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat-CORESSA 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet-GRAMEIMPULS, SA 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda-Patronat Granja Soldevila 

Ajuntament de Solsona/ CC Solsonès 

Ajuntament de Tortosa 

Ajuntament de Tremp-Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Ajuntament de Valls/ IMPE Valls/ Casa Caritat 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Ajuntament del Vendrell 

Consell Comarcal del Ripollès / Consorci Ripollès Desenvolupament 

Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori - MIDIT 

26-50 euros 

Ajuntament de Badalona-IMPO Badalona-Reactivació Badalona, SA 

Ajuntament de Barberà del Vallès/ Actividades Integradas Barberà del Vallès SA + Fundació Barberà 

Promoció 

Ajuntament de Girona/ Agència promoció econòmica Girona 

Ajuntament de la Seu d'Urgell/ CC Alt Urgell/ M. Esqui Nòrdic 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 

Ajuntament de Lleida / Global Lleida/ Inst. Mpal. Salvador Seguí /  

Ajuntament de Mollet del Vallès-EMFO 

Ajuntament de Reus-Institut Mun de Form i Empresa Mas Carandell-Reus Desenvolupament Econòmic, 



AATT MODELS D’INTERVENCIÓ TERRITORIALITZATS DEL SOC 

Octubre 2013 – Pàg. 89 

SA 

Ajuntament de Sabadell-Promoció Econòmica de Sabadell, SL 

Ajuntament de Salt 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

Ajuntament de Sant Joan Despí 

Ajuntament de Tarragona/SMO 

Ajuntament de Terrassa-Foment de Terrassa, SA 

Ajuntament de Viladecans 

Ajuntament del Prat de Llobregat 

Ajuntament d'Igualada-Consell Comarcal de l'Anoia 

Ajuntament d'Olot-IMPC-Consell Comarcal de la Garrotxa-Consorci Prom. Eco de les Preses i Garrotxa 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre 

Consorci Prom dels municipis del Moianès 

0-25 euros 

Ajuntament d'Amposta-Consell Comarcal del Montsià 

Ajuntament de Barcelona-Barcelona Activa SA 

Ajuntament de Castelldefels 

Ajuntament de Celrà/ Mancomunitat Llera Ter 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat-Citilab-Promoció Econòmica de Cornellà, SA (PRECSA) 

Ajuntament de Figueres-Consell Comarcal de l'Alt Empordà 

Ajuntament de Gandesa-Consell Comarcal de la Terra Alta 

Ajuntament de Gavà/ IMPAC 

Ajuntament de Granollers-Granollers Mercat 

Ajuntament de Llançà/ Consorci Terra de Pas 

Ajuntament de Martorell 

Ajuntament de Mataró-IMPEM-CC Maresme  

Ajuntament de Molins de Rei 
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Ajuntament de Pineda de Mar 

Ajuntament de Rubí-IMPES 

Ajuntament de Sant Celoni 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès/ IGEPESI 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 

Ajuntament de Tàrrega 

Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant / IDETSA 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú/ Institut Municipal d'Educació i Treball/ Servei Municipal Activitat 

Econòmica 

Consell Comarcal de la Selva 

Consell Comarcal del Bages 

Consell Comarcal del Baix Empordà-Ajuntament de la Bisbal d'Empordà-Institut de Promoció Econòmica 

de Palafrugell 

Consell Comarcal del Baix Llobregat 

Consell Comarcal del Vallès Occidental/ Consorci Turisme del Vallès Occidental 

Consorci de Formació i d'Iniciatives Cercs-Berguedà/ Agència Desenvolupament local Berguedà 

Consorci de la Vall de Ges, Orís i Bisaura 

Consorci per a la prom dels mun del Lluçanès 

Consorci Vies Verdes Girona 

COPEVO 

Org. Auton Desenv. Conca de Barberà 
Elaboració pròpia 
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D’aquest llistat se’n deriva el següent gràfic: 

 

 
Elaboració pròpia 

 

Si observem el gràfic, veiem com quasi la meitat de les entitats seleccionades es situen en un paràmetre 

de despesa per habitant que arriba fins als 25 euros/habitant. Un 30% fins als 50 euros/habitant, i un 21% 

de les entitats superen els 50 euros/habitant. 
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Número d’accions per entitats i tipus de política 

 

  

Desenvolup. 
Territorial i 
Planificació 
Estratègica 

Dinamització 
empresarial i 

innovació 

Inserció 
laboral i 

qualificació 
professional 

Dinamització 
comercial 

Promoció 
turística 

SAE, 
Indústria i 
mobilitat 

Desenvolupament 
social i inclusió 
(RSE, Igualtat, 
immigració,...) 

Regeneració 
Urbana 

Organització 
de la 

cooperació 

Aj. Amposta- CC. Montsià 7 2 7 - 5 1 1 - - 

Aj. de Badalona- IMPO- 
Reactivació Badalona, SA 

3 2 8 - - 1 2 - - 

Aj. de Banyoles- CC del Pla de 
l'Estany 

5 1 6 3 5 1 1 1 - 

Aj. de Barberà del Vallès/ 
Actividades Integradas 
/Fundació Barberà Promoció 

6 4 10 - - 1 2 - - 

Aj. de BCN- BCN Activa SA 8 3 12 - - 3 1 - - 

Aj. de Castelldefels 1 8 3 4 - - - - - 

Aj. de Celrà/ Manc. Llera Ter 2 - - - - - - - - 

Aj. de Cerdanyola del Vallès 3 - 2 - 2 - - - 1 

Aj. de Cornellà de Llob- 
Citilab-PRECSA 

- 2 7 - - - 1 - - 

Aj. de Figueres- CC  Alt  
Empordà 

15 3 9 2 9 1 - - 1 

Aj. de Gandesa- CC Terra Alta 3 1 2 - - - - - - 

Aj. de Gavà/ IMPAC - - 5 - - - - - - 

Aj. de Girona/ PE. Girona 7 4 7 3 1 - 2 - - 

Aj. de Granollers- Granollers 
Mercat 

4 4 9 - - - - - - 

Aj. de la Seu d'Urgell/ CC Alt 
Urgell/ M. Esqui Nòrdic 

11 2 2 - 3 - 1 - - 

Aj. De L’Hospitalet de Llob.  6 4 13 - - - 4 - - 

Aj. de Llançà/ C. Terra de Pas 1 - - - 3 - - - - 

Aj. de Lleida / Global Lleida/ 
Inst. Mpal. Salvador Seguí /  

3 1 8 - - - - - - 
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Desenvolup. 
Territorial i 
Planificació 
Estratègica 

Dinamització 
empresarial i 

innovació 

Inserció 
laboral i 

qualificació 
professional 

Dinamització 
comercial 

Promoció 
turística 

SAE, 
Indústria i 
mobilitat 

Desenvolupament 
social i inclusió 
(RSE, Igualtat, 
immigració,...) 

Regeneració 
Urbana 

Organització 
de la 

cooperació 

Aj. de Manlleu / OPE Manlleu  3 1 9 2 2 2 1 2 - 

Aj. de Manresa / CIO / CEDEM 16 5 11 1 6 1 3 - - 

Aj. de Martorell - - 5 1 - - - - - 

Aj. de Mataró- IMPEM- CC 
Maresme  

13 17 23 2 4 1 5 1 - 

Aj. de Molins de Rei - - - - - 1 - - - 

Aj. de Mollet del Vallès-EMFO 2 2 4 1 - - - - 1 

Aj. de Pineda de Mar 2 2 1 - - - 1 - - 

Aj. de Reus- Mas Carandell-
REDESSA 

7 7 9 1 1 - - - 1 

Aj. de Rubí- IMPES 4 2 6 - - - - - - 

Aj. de Sabadell- PE Sabadell, 
SL 

7 7 11 1 - 3 4 - - 

Aj. de Salt 2 - 7 - - - - - - 

Aj. de Sant Boi Llob- CORESSA 2 10 10 1 4 - 5 2 - 

Aj. de Sant Celoni 1 - - - 1 - - - - 

Aj. de Sant Cugat V./ IGEPESI 3 2 3 - - - 2 1 - 

Aj. de Sant Feliu de Llobregat - 2 5 - - 1 1 - - 

Aj. de Sant Joan de 
Vilatorrada 

- - - - - - - - - 

Aj. de Sant Joan Despí 3 4 5 1 - 1 - - - 

Aj. de Santa Coloma de 
Gramenet- GRAMEIMPULS, 
SA 

7 2 11 - 2 - - - - 

Aj. de Santa Perpètua de M-
Patronat Granja Soldevila 

3 3 6 - - 1 - - - 

Aj. de Solsona/ CC Solsonès 5 3 5 1 2 - - - - 

Aj. de Tarragona/SMO 8 6 11 1 - - 3 - - 

Aj. de Tàrrega - - - - - - - - - 

Aj. de Terrassa- Foment de 
Terrassa, SA 

2 4 9 - - - - - - 
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Desenvolup. 
Territorial i 
Planificació 
Estratègica 

Dinamització 
empresarial i 

innovació 

Inserció 
laboral i 

qualificació 
professional 

Dinamització 
comercial 

Promoció 
turística 

SAE, 
Indústria i 
mobilitat 

Desenvolupament 
social i inclusió 
(RSE, Igualtat, 
immigració,...) 

Regeneració 
Urbana 

Organització 
de la 

cooperació 

Aj. de Tortosa - - 6 - - - - - - 

Aj. de Tremp- CC Pallars Jussà 9 1 4 1 2 - - - - 

Aj. de Valls/ IMPE Valls/ Casa 
Caritat 

2 1 7 1 - 1 - - - 

Aj. de Vandellós i l'Hospitalet 
de l'Infant / IDETSA 

5 1 - 1 - - - - - 

Aj. de Viladecans 2 10 11 2 - - - - 1 

Aj. de Vilafranca del Penedès 11 8 8 3 1 - - - - 

Aj. de Vilanova i la Geltrú/ 
Institut Municipal d'Educació i 
Treball/ SM Activitat Econ. 

- - 7 - - - - - - 

Aj. del Prat de Llobregat 6 6 8 3 - - 1 - - 

Aj. del Vendrell 8 10 9 - - 2 1 - 1 

Aj. d'Igualada- CC de l'Anoia 10 4 10 - 2 - 1 - - 

Aj. d'Olot- IMPC- CC de la 
Garrotxa- Consorci PE Preses i 
Garrotxa 

20 4 5 8 10 1 1 1 - 

CC de la Ribera d'Ebre 3 - 2 - - - - - - 

CC de la Selva 5 4 2 1 5 - 1 - - 

CC del Bages 1 1 2 - - 1 1 - - 

CC del Baix Emp- Aj. Bisbal 
d'Empordà- PE. Palafrugell 

4 2 4 2 3 - - - - 

CC del Baix Llobregat 5 4 2 1 5 2 2 2 - 

CC del Vallès Occ./ Consorci 
Turisme del Vallès Occ. 

9 1 2 1 7 - - - - 

Consorci Cercs-Berguedà/ 
Agència DL. Berguedà 

5 4 2 - 1 2 - - - 

C. Vall de Ges, Orís i Bisaura 1 1 - 3 3 1 - - - 

Consorci del Lluçanès 4 2 1 1 1 1 - 1 - 

Consorci del Moianès 12 - - - 4 2 - - 2 

CC Ripollès / C.Ripollès 14 1 3 2 9 1 - - - 
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Desenvolup. 
Territorial i 
Planificació 
Estratègica 

Dinamització 
empresarial i 

innovació 

Inserció 
laboral i 

qualificació 
professional 

Dinamització 
comercial 

Promoció 
turística 

SAE, 
Indústria i 
mobilitat 

Desenvolupament 
social i inclusió 
(RSE, Igualtat, 
immigració,...) 

Regeneració 
Urbana 

Organització 
de la 

cooperació 

Desenv 

Consorci Vies Verdes Girona 4 - - - 4 - - - - 

COPEVO 1 - 2 - - - - - - 

MIDIT - 1 2 - 2 - - - - 

OADL Conca de Barberà 4 5 1 - - 1 - - - 
Elaboració pròpia 
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Un 32% de les accions dutes a terme per aquestes entitats tenen a veure amb la inserció laboral i la 

qualificació professional, un 28% amb desenvolupament territorial i planificació estratègica, i un 17% amb 

la dinamització empresarial i la innovació. Les polítiques de promoció turística s’acosten al 10% i la resta 

de polítiques es situen per sota del 5%: dinamització comercial i desenvolupament social i inclusió -4,8 i 

4,2% respectivament- SAE, indústria i mobilitat 3%, i per últim, organització de la cooperació i regeneració 

urbana amb percentatges al voltant del 1%. 

 

Gràfic d’accions OPE per tipus de política de DL SOC. Mapa 2006-2012 

 
Elaboració pròpia 
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Naturalesa jurídica de les entitats objecte de selecció  
 
 
Un 95% de les entitats seleccionades són de caire públic. En el 5% restant hi trobem entitats amb algun 

tipus de participació privada. 

D’aquestes entitats, un 66% són administracions municipals i organismes dependents, un 30% 
administracions locals de caire supramunicipal i un 4% són entitats mixtes público-privades.  
 
 

 
Elaboració pròpia 
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El solapament territorial de les intervencions de les OPE 
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PART C: CRITERIS PER LA CONFIGURACIÓ D’UN MODEL D’INTERVENCIÓ 

TERRITORIALITZAT 
 

9. Les conclusions de les AATT de Xarxa i Mapa de Recursos  
 

En ocasió d’una anterior AATT en relació al Mapa de Recursos, s’establien unes conclusions analítiques 

que és pertinent reproduir aquí7: 

 

1. El casos analitzats mostren clarament les virtuts i els vicis de les experiències de desenvolupament 

local a casa nostra: 

a. Vinculació i claredat de les estratègies i objectius de desenvolupament, compromís real 

dels actors més enllà dels públics, relacions territorials profitoses, adequació dels 

instruments a les missions i capacitats, des del punt de vista de les virtuts 

b. Formalisme en les relacions i aïllament dels actors,  hegemonia de les divisions 

administratives i polítiques,  pes excessiu de la gestió burocràtica en els programes, des del 

punt de vista dels vicis 

2. Les anomenades OPE’s constitueixen una xarxa consolidada d’actors clau en el territori, que 

expressen el compromís a llarg termini amb les polítiques generals de desenvolupament i 

ocupació. Són al nostre parer el nucli principal de know how existent a Catalunya d’aquestes 

polítiques i disposen d’una musculatura imprescindible per a una eficaç aplicació de les mateixes 

3. Els treballs s’han efectuat en base a informacions i experiències d’un període (2006-2009) molt 

diferent a la situació present, però hom considera que els seus resultats són rellevants per encarar 

el futur immediat i a mig termini, en la mesura que ens assenyalen polítiques, processos i actors 

que tenen una presència consolidada en el territori. 

4. En aquest sentit, totes les dades i anàlisis verifiquen positivament l’oportunitat i pertinència d’obrir 

una nova fase (explorada ja en alguns programes) caracteritzada per: 

                                                           
7
 Resum executiu del Mapa de Recursos Desenvolupament Local a Catalunya pp. 24-25. SOC(2011) 
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a. Una relació més nítida i explícita pel que fa a la definició d’objectius a assolir i a les 

millores d’eficàcia i eficiència que s’obtindran fruit de la col·laboració del SOC amb els 

territoris. 

b. Una relació més contractual  i a mig termini entre el SOC i els actors territorials, que millori 

els actuals rols sol·licitud/atorgament i faci augmentar la qualitat i quantitat del 

compromís dels actors del territori 

c. El manteniment de la diversitat de models d’organització i gestió de la cooperació entre 

actors públics i públic-privats del territori, que té arrels locals, sempre que clarament 

s’acompleixin les dues característiques anteriors 

 

10. Els enfocament fracassats d’intervenció territorial 
 

El debat al voltant d’un model d’intervenció territorial no és nou en les polítiques actives d’ocupació. Fins 

al moment s’han fet intents no reeixits que han vingut optant per una o vàries de les següents formules: 

 

a) Adoptar obligatòriament divisions administratives existents 

b) Adoptar llindars de població com a requisit 

c) Adoptar formes organitzatives o jurídiques predeterminades 

 

Es considera que cap de les tres opcions respon adequadament als objectius que s’han vingut plantejant 

en aquesta assistència, en la mesura en què no entra en els temes de fons reals i genera un fals marc de 

relació –tant entre diverses institucions com amb el SOC- que no contribueix clarament a fer avançar ni 

l’eficàcia ni l’eficiència d’aquestes polítiques i els seus recursos. 

 

Partint d’aquesta consideració, és ben cert que cada una de les formules inclou elements importants a 

tenir en compte, per bé que no els substantius. Així: 
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i) no és imaginable un model territorialitzat que tingui el municipi com a base d’execució, donat que no 

respon a l’escala ni econòmica ni ocupacional mínimament rellevant. 

ii) la dimensió és un element que pot ser clau en moltes actuacions, però difícilment això es pot reduir a 

un nombre d’habitants comú per tot Catalunya. 

iii) la capacitat política, tècnica i d’infraestructures dels executors és clau en el desenvolupament del 

procés, tanmateix és absurd vincular-la o forçar-la exclusivament en una forma jurídica o un model de 

gestió particular 

 

11. Un nou rol del SOC 
 

Els models d’intervenció territorialitzats tenen en el rerafons dues idees: 

 

- La confluència de prioritats i polítiques generals i territorials 

- Una relació de partenariat vertical 

 

 

El nucli de la proposta que es presenta consisteix en configurar un nou rol del SOC, atribuint-li un paper 

més visible, proactiu i determinant a partir de configurar una nova relació amb els actors del territori a 

partir de preconfigurar aquestes dues dimensions. Començarem per veure’n la segona, al nostre parer 

més clau. 

 

El tipus actual de relació dominant8 entre el SOC i els actors que executen el gruix de les seves polítiques 

és la de client-proveïdor. El tret essencial de la proposta pressuposa bastir una relació de soci.  Per molt 

que puguin semblar evidents, definirem alguns elements centrals de les diferencies que suposa una i altra 

relació pel que fa a l’execució d’aquest tipus de polítiques: 

 

                                                           
8
 Hi ha excepcions, centrades molt particularment en el programa Treball a les 7 Comarques 
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 Client-proveïdor Soci 

Abast i característiques 
Regulats detalladament en les 
en les ordres del SOC 

Preestablerts de forma general 
i acordats cas a cas 

Requisits 
Comuns per tots els 
destinataris de la convocatòria 

Adaptats a l’heterogeneïtat de 
l’abast i els actors 

Seguiment i Control 
Justificació administrativa Variable, des de justificació 

administrativa fins a presència 
directa en l’execució 

Avaluació d’impacte 
Discrecional Compartida, sigui formalitzada 

o no 

 

 

Ara bé, com la ‘cultura’ dominant i heretada no és aquesta, els nous models han de tenir present riscos i 

comportaments que no ajuden a consolidar el nou model, els principals són: 

 

Per part dels territoris: 

 

- Un posicionament ‘seguidista’ de les prioritats generals, sense existència de prioritats pròpies 

(quan no les prioritats pròpies estan en d’altres línies) 

- Un baix compromís polític (i les seves derivades: recursos aportats, continuïtat,...) en relació a les 

accions/polítiques 

- Un esforç més administratiu que qualitatiu en el seguiment dels projectes 

 

Per part del SOC: 

 

- Transparència feble del sistema de selecció i suport 

- Inexistència d’incentius bonus/malus explícits 

- Discrecionalitat política 
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- Discrecionalitat i/o prejudicis tècnics 

 

A aquest elements, se li uneixen algun altra quan l’àmbit territorial és el supralocal, que es considera que 

és l’àmbit idoni de la intervenció i del model, a saber: 

 

- Dificultat per objectivitzar les relacions internes i la seva valoració (tothom acorda que un tercer 

pagui la festa) 

- Comportaments free reader (els actors solapen actuacions en totes les escales) 

- Comportaments sindicat d’esquirols (l’aparent coincidència i acord no es veu corroborada pels 

fets i estratègies individuals) 

 

La nostra conclusió és que és gairebé impossible discernir administrativament –o únicament 

formalitzadament- entre uns i altres casos, i que es fa necessari introduir altres elements per poder 

establir una relació de partenariat real. 

 

Es considera que l’element central per distingir entre les diverses situacions el podem trobar en el nivell 

de consistència estratègica i compromís real dels actors d’un determinat territori, i la confluència d’això 

amb les polítiques del SOC mateix. Potser si dibuixem les dues caricatures extremes s’entendrà millor 

aquest fet.  

 

Posem per cas un Pla d’Ocupació adreçat a contractar monitors per les piscines municipals. Aquí la 

confluència d’interessos és per part del SOC reduir l’atur registrat i per part de l’Ajuntament prestar un 

servei local. Sense més, difícilment podem imaginar aquí una relació d’associació. El SOC estableix 

condicions i quanties i l’Ajuntament aporta allò que s’ha determinat si vol. Naturalment, en alguns casos 

l’Ajuntament pot tenir altres interessos o actuacions que li donin més valor, però al capdavall no té 

manera d’expressar-los ni de fer una proposta de major interès pel SOC. 

 

En l’altra extrem, posem per cas una entitat o grup d’institucions d’un àmbit concret que porten endavant 

una estratègia de desenvolupament econòmic i ocupacional d’un sector d’activitat. Han concertat què 
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volen fer i ho estan fent en bona part amb els seus propis recursos. En termes de confluència, resulta que 

l’esmentat sector o les ocupacions incloses són també una prioritat general del govern o específiques del 

SOC. Habitualment el que faran és veure com ‘encabir’ les seves necessitats en el pannel de 

convocatòries, ni que sigui ‘forçant’ els propis interessos o amagant-los. El SOC en general comprovarà 

l’adequació però difícilment tindrà cap paper més enllà, i sovint els propis actors menysvaloraran la seva 

aportació. 

 

Partint d’aquí, conceptualitzen tres situacions/tipus pel que fa a la posició dels actors del territori, amb els 

següents perfils: 

 

 A B C 

Estratègia No disponible o 
adoptada del SOC 

En curs de maduració Pròpia i madura 

Compromís/Aportació NP Contingent / Eventual Tangible i permanent 

Dinàmica temporal Puntual / Periòdica Curt/mig termini Mig/llarg termini 

Impacte de l’activitat en 
el desenvolupament 

Nul / Baix Baix / Mig Mig / Alt 

 

Convé aquí subratllar que aquesta és una valoració que es pot fer en un determinat moment del temps, 

però que és dinàmica per naturalesa, és a dir, que al llarg del temps es canvia de posició per la pròpia 

dinàmica socioeconòmica i de posicionament i relació entre els actors d’un àmbit. Tanmateix es recull així 

la idea que tots els territoris tenen possibilitats de millorar, i que també pot ocórrer el contrari. 

 

12. Les característiques principals del model 
 

Per a cada una de les tres situacions_tipus anteriors hi ha uns aspectes crítics que les determinen. En la 

situació A, són els objectius determinats pel SOC i els resultats esperats per ell definits les que manen i 

sota els que es construeix la relació. En la situació B, allò fonamental és com garantir que el suport del SOC 

és veritablement útil al procés que s’està produint, en aquells àmbits o aspectes que més interseccionen 



AATT MODELS D’INTERVENCIÓ TERRITORIALITZATS DEL SOC 

Octubre 2013 – Pàg. 105 

amb els seus objectius. En la situació C, són els objectius del territori mateix el que modula la relació, i en 

aquest cas és el SOC l’interessat tant a aportar objectius, experiències i recursos com a rebre 

aprenentatges. 

 

En base a l’esquema anterior es pot deduir un model d’intervenció territorialitzada que consistiria en 3 

modalitats diferents d’associació/partenariat, definits amb les següents característiques (es manté el 

nomenclàtor) 

 

 

 A B C 

Abast contingut Concret de l’actuació 
Centrat en la capacitació i 

suport al procés 
Global, incloent tot tipus 

d’actuació 

Règim 
Concurrència 
condicionada 

Concurrència negociada Negociació 

Durada Puntual 
Definida pel projecte 

(anual/bianual) 
Plurianual 

Base territorial 

Indeterminada 
Ajustat a una 

programació ex-ante 
establerta pel SOC a cada 

territori 

No predeterminada 
Representativitat 

institucional mínima 
garantida 

Supralocal 
Sense solapaments 

institucionals 

Suport tècnic Baix Alt Mig 

Suport econòmic Mig Alt Baix/mig 

Suport polític-
institucional 

Cap Mig Alt 
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Algunes puntualitzacions respecte a la “Base Territorial” del Model. 

 

Les estratègies territorials situades en les modalitats B i C, hauran d’incloure i considerar si més no: 

 

• Una escala territorial adaptada i funcional als reptes plantejats assegurant la coherència entre les 

orientacions del SOC i les necessitats-potencialitats del territori singular. 

 

• Un projecte de territori que integri les diferents politiques sectorials de manera transversal i que 

compti amb un lideratge local 

 

• Unes associacions d’actors públics i privats compromeses amb el projecte 

 

La configuració de la “base territorial” descarta el criteri de la delimitació administrativa com a criteri per 

a l’aplicació del model. El partenariat o associació territorial es defineix en funció d’un territori i d’un 

projecte que, bàsicament, generen compromisos institucionals, públics i privats, per a portar a terme una 

estratègia d’interès compartit.  

 

El principal element que defineix aquesta base territorial seria la del “territori singular”en termes de 

desenvolupament. Es definirien com a espais, amb el seus perímetres territorials,  on es desplega una 

determinada “problemàtica”, clarament identificable. Aquesta problemàtica singular suposa una 

trajectòria, una evolució i una vocació territorial que, a la vegada, son les que determinen les seves 

“fronteres” i la seva comunitat d’actors. Per exemple, una especialització industrial, un clúster o una 

cadena d’empreses, un espai natural, un pol turístic, una zona agrícola especialitzada, etc. Aquestes 

elements son factors “estructurants del territori” i seran finalment, els que donaran sentit a les estratègies 

de desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació. Un territori definit d’aquesta manera desbordarà 

comarques i municipis i tendeix a articular i a organitzar a diferents actors i entitats territorials 
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concernides per la problemàtica territorial: una agrupació d’ajuntaments i consells comarcals, organismes 

empresarials, organitzacions professionals, associacions, etc. 

 

Les “bases territorials” per a implementar el model territorialitzat del SOC podria incloure diferents perfils 

territorials així com a diferents combinacions (àrees metropolitanes, ciutats intermèdies, àrees rurals,  

zones turístiques... etc.).  

 

El model permet i estimula el desenvolupament d’estratègies a partir de bases territorials molt diverses, 

flexibles i obertes. A la fi, la base territorial es defineix com un “espai d’operacions” d’una associació 

d’actors compromesa amb el desenvolupament del territori. 

 

Cal prendre en compte que les escales territorials adients per a definir les “bases territorials del model” es 

definiran per la seva complexitat, on diverses activitats, institucions i recursos es vinculen i interactuen 

entre sí i amb l’exterior configurant així una realitat complexa i multidimensional. Així també aquestes 

bases territorials es troben en processos de mutació permanent: els territoris s’estenen, es contrauen, i 

evolucionen a partir de trajectòries difícil de preveure, donat el context d’incertesa propi de la 

globalització.  

 

En termes d’escales territorials, una associació d’actors i una estratègia de desenvolupament (cas A i B) es 

podrien organitzar, a la vegada, de manera descentralitzada (posant en valor el principi de proximitat) i 

agrupar sub estratègies i diferents dimensions parcials del plans, a partir de sub-territoris amb 

problemàtiques més localitzades. 

 

El SOC  haurà de facilitar els criteris que permetin establir les estratègies territorials, la configuració de les 

associacions d’actors i la delimitació dels territoris, però, no haurà de definir prèviament i de manera 

prescriptiva els territoris en que s’hauria de dividir tot el territori de Catalunya i on s’hauria d’aplicar el 

model. En aquest sentit s’hauria d’establir amb claredat: 
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• El territori i l’escala territorial podran variar (eixamplar-se, reduir-se, modificar-se) en el temps en 

funció de les respostes i solucions adoptades i els canvis que es produiran en la evolució productiva i en 

l’ocupació en aquell territori. 

 

• L’estratègia o el projecte territorial que ha de ser concertat amb el SOC també tindrà una durada 

acotada en el temps, mitjançant un programa plurianual, que s’haurà de revisar periòdicament. El 

projecte territorial ha de tenir data de finalització. 

 

• Els sistemes de seguiment i d’avaluació de processos, de resultats i d’impactes, esdevenen una 

dimensió clau del model. Permetran conèixer i interpretar processos, compromisos i resultats i generar 

recomanacions de continuïtat, de canvi o de finalització. 
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13. Els requeriments del Model 
 

La configuració i implantació del model, amb els objectius i característiques fins aquí exposat, planteja tot 

un seguit de requeriments de cert abast, en la mesura que impliquen necessàriament canvis en el nucli de 

configuració de les intervencions del conjunt de polítiques i actuacions desenvolupades pel SOC en relació 

al territori. Aquest requeriments són bàsicament de 4 tipus diferents: 

 

I. Augment de l’abast, integració i flexibilitat dels tipus d’actuació inclosa 

La majoria dels programes actuals estan restringits en el tipus d’actuació i abasten un camp limitat 

d’aquesta, excloent d’altres de les polítiques d’ocupació (particularment, formació i experienciació 

laboral). És menester ampliar, flexibilitzar i integrar totes les tipologies d’actuació, en la línia 

encetada amb la definició de Cartes de Serveis obertes i de programes com Treball a les 

Comarques. Això no té perquè anar en detriment dels resultats ni de l’eficiència en les actuacions, 

únicament augmenta la complexitat de definició i control, però que es veu compensada amb 

escreix per una reducció dels costos de gestió tant del SOC com de les entitats que ocasiona 

l’actual sistema. 

 
 

II. Millora del marc jurídic i temporal 

La potencial instrumentació de formes de relació que no són la subvenció puntual per acció, 

requereix de l’establiment d’un marc jurídic i temporal millorat que permeti l’establiment de 

convenis plurianuals de col·laboració que reflexin els compromisos d’ambdues parts. Això implica 

necessàriament: 

o La identificació en la programació plurianual de les fonts de finançament (CSE, FSE) 
disponibles 
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o Acords de govern que permetin l’establiment de partides pressupostàries permanents 
que tindran consignació anual 

o L’elaboració d’un marc jurídic per la formulació dels diferents tipus de col·laboració 
 
 

III. Establiment de criteris i referències més transparents 

L’aplicació del model representarà d’una manera o altra la introducció de discriminacions 

explícites entre institucions i col·laboradors potencials. A la pràctica, s’ha vist que aquestes ja han 

existit i existeixen, recollint l’experiència acumulada pels serveis tècnics del SOC i la diversitat de 

compromisos i eficàcia en les accions de les entitats. En el nou model, però, aquestes distincions 

s’hauran de fonamentar en criteris i referències transparents, la qual cosa suposa un nivell 

superior que les habituals prescripcions de requisits d’accés i condicions de valoració dels 

programes 

 
 

IV. Increment de la capacitat i intervenció tècnica per part del SOC 

En qualsevol de les aplicacions potencials el nou model defineix nous requeriments per part dels 

serveis tècnics del SOC, que en bona part estan concentrats en la gestió i execució de recursos, per 

assolir més clarament –o més explícitament- un paper de direcció i assistència tècnica en les 

intervencions. Això pot representar un augment de la quantia de recursos tècnics i una 

reestructuració dels mateixos.  

 

  



AATT MODELS D’INTERVENCIÓ TERRITORIALITZATS DEL SOC 

Octubre 2013 – Pàg. 111 

PART D: DEFINICIÓ-PROPOSTA DEL MODEL 
 

A continuació a formula un esquelet de proposta que defineix les seves principals característiques. En 

aquest estadi, es considera que allò essencial és la claredat i senzillesa de la proposta per tal de facilitar la 

discussió dels seus trets principals i, eventualment, de la informació i comunicació que pugui tenir davant 

tercers, en aquest cas als agents territorials.  

 

14. Abast 
 

El model abastarà totes les polítiques i accions del SOC d’execució per tercers. Tenint en compte el paper 

singular que el document atribueix al conjunt d’accions relacionades amb la definició, capacitació, 

cooperació i execució d’estratègies de desenvolupament local, es distingirà conceptualment entre: 

 

- Actuacions específiques de desenvolupament local i territorial (s’inclouen si més no totes les 

‘hereves’ en el futur dels actuals programes de desenvolupament local) 

- Resta d’actuacions d’execució territorial en l’àmbit ocupacional, de qualificació i de mercat de 

treball 

 

Per tal de garantir i promoure l’aplicació del model, s’estableix que el recursos destinats a les actuacions 

específiques representaran un mínim del 15% del total de la dotació del SOC. En el període 2009-2011 han 

representat un promig del 8,6% 

 

Tenint en compte la incertesa actual sobre la quantitat i destinació dels recursos futurs, es considera que 

aquesta és determinació suficient per establir el model. 
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15. Actors 
 

S’estableix un procediment o metodologia d’identificació d’actors que permeti incorporar-los al model 

d’intervenció territorialitzat. A tal efecte, i seguint amb la nomenclatura utilitzada fins ara de 

situacions/tipus, es determina: 

 

Tipus A: Qualsevol actor que acompleixi els requeriments de capacitat per a l’execució d’accions 

promogudes pel SOC.  

 

Tipus B: Actors on s’acompleixin els següents criteris i no els de la totalitat del tipus C: 

 

Criteri Requeriments 

Maduració estratègica Caldrà demostrar l’existència d’una estratègia territorial a mig 
termini relacionada amb l’objecte de la programació, mitjançant 
memòria justificativa que expliciti si més no: 

- Resultats esperat tangibles 
- Sostenibilitat de l’estratègia 
- Partenariat potencial al seu voltant 

Compromís i aportació S’estableix un llindar mínim de recursos tècnics i econòmics 
d’actuació finançada amb fons propis adreçada a accions de 
desenvolupament territorial i ocupació, equivalent al 20% del cost 
total objecte de programació. 

Àmbit territorial Justificació de l’adequació per les característiques de l’objecte de 
programació 

Partenariat Acompliment mínim dels següent: 
- Presència de les institucions públiques locals que 

representin un mínim del 60% de la població de l’àmbit 
territorial 

- Presència d’actors no públics en l’execució de les accions 
objecte de programació  
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Tipus C: Actors on s’acompleixin la totalitat dels següents criteris: 

 

Criteri Requeriments 

Maduració estratègica Caldrà demostrar de forma fefaent l’existència d’una trajectòria 
d’estratègia de desenvolupament en execució de forma autònoma, 
mitjançant memòria justificativa 

Compromís i aportació S’estableix un llindar mínim de recursos tècnics i econòmics 
d’actuació finançada amb fons propis adreçada a accions de 
desenvolupament territorial i ocupació, equivalent a 15 
euros/habitant/any9, amb acreditació suficient.  

Àmbit territorial Supralocal 

Partenariat Acompliment mínim dels següent: 
- Experiència prèvia 
- Presència de la totalitat de les institucions públiques locals 

de l’àmbit territorial 
- Presència d’actors no públics, amb capacitat de decisió amb 

els òrgans de partenariat 

No concurrència Els participants al partenariat renuncien expressament a optar als 
recursos del SOC en tots aquells àmbit que siguin objecte de 
programació 

 

  

                                                           
9
 El llindar s’estableix a partir dels costos de 2 tècnics superiors per cada 10.000 més un 50% per a despeses corrents, 

originat en l’estudi Diputació de Barcelona (2010) Model de finançament de les Agències de Desenvolupament Local, 
que analitza els recursos propis d’aquests organismes a Catalunya i el País basc. 
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16. Programació 
 

Objecte(s) 

 

S’estableixen els següents objectes de programació, entesos com operacions de gestió i transferència de 

recursos del SOC a tercers (la denominació és totalment orientativa): 

 

(1). Convenis de col·laboració per l’ocupació i el desenvolupament territorial 

 

Poden abastar el conjunt d’actuacions del SOC per a un determinat àmbit territorial.  

No tenen convocatòria, o millor, dit, són de convocatòria oberta, subjecte al procés descrit a procediment. 

La duració temporal del conveni serà definit i justificat en relació al contingut de les seves actuacions 

Són accessible en exclusiva pel actors de tipus C 

 

(2). Convenis de suport a la definició i execució d’estratègies de desenvolupament amb intervenció de 

base territorial 

 

S’adrecen, amb base territorial, a l’abordatge de problemàtiques globals, específiques o sectorials 

definides prèviament pel SOC, com ara: 

 

- El retard en el desenvolupament territorial 

- La problemàtica dels barris o zones urbanes 

- L’atenció a col·lectius específics 

- El desenvolupament de sectors productius o temàtiques emergents 

- L’experimentació d’accions 

- ... 
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S’estructuraran en una o diverses convocatòries. 

La durada dels convenis podrà ser superior a l’anual 

Hi podran accedir els actors de tipus B i els de tipus C, aquests darrers únicament en el cas que no estigui 

establert un Conveni de Col·laboració com el descrit a (1) o que aquest no abasti el contingut concret de la 

convocatòria. 

 

(3). Programes específics de desenvolupament local 

 

Es definiran programes específics adreçats a: 

 

- La definició de plans, programes i projectes de desenvolupament local i territorial 

- La millora de la capacitació tècnica i l’enfortiment de la cooperació territorial  

- L’execució singular d’accions 

 

Hi haurà una única convocatòria i tindrà una durada anual 

Hi podran accedir els actors de tipus A i B, i exclosos els de tipus C 

 

(4). Altres programes ocupacionals, de qualificació i mercat de treball  

 

La resta d’actuacions del SOC es programaran condicionades a l’objectiu i requeriments de cada actuació, 

establint si més no: 

 

a) Una distribució territorial indicativa dels recursos 

b) Uns marges d’intensitat mínima i màxima de distribució territorial dels recursos 

c) Uns resultats esperats ex-ante de les actuacions objecte de programació 
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Marc Jurídic 

 

Les dues primeres categories d’objecte de programació (Convenis de col·laboració i de suport) 

s’instrumentaran mitjançant la forma jurídica de conveni. 

En el primer dels casos, es tramitarà la plurianualita dels compromisos subjecte a disponibilitat 

pressupostària 

 

Les altres dues categories s’instrumentaran mitjançant l’atorgament de subvencions mitjançant 

concurrència competitiva subjecte als criteris descrits a (4). 

 

 

Marc Financer 

 

S’estableix un marc financer de distribució dels recursos totals del SOC a tenor dels diversos objectes de 

programació. A tal efecte es determinarà un recurs capitatiu, resultat de dividir els recursos totals 

previstos destinats a tercers del SOC entre l’atur registrat mitjà de l’any anterior. 

 

El marc financer haurà d’acomplir els següents criteris: 

 

 El ja esmentat i justificat en relació a les actuacions específiques de desenvolupament locals, de 

manera que els recursos destinats als objectes (2)+(3)+ la part que correspongui de (1) equivalgui 

a un mínim del 15% del total  

 Els recursos destinats a l’objecte de programació (1) no podran ser superior, per cada cas, a dues 

vegades el recurs capitatiu aplicat al territori d’execució 

 Els recursos destinats a l’objecte de programació (2) no podran ser superior una vegada el recurs 

capitatiu aplicat al territori d’execució 

 Els recursos destinats a (3) no podran ser inferiors a un 5% del total ni superiors al 10% 
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Aquest tipus de marc financer atribueix una prioritat limitada en l’aplicació dels recursos SOC a l’execució 

d’actuacions de forma integrada amb estratègies de base territorial, i la seva aplicació depèn del ritme de 

maduració de la implantació dels objectes de programació que més implicació i associació entre el SOC i 

els actors territorials suposa. 

 

Per tal d’exemplificar el seu funcionament pràctic, vet aquí un exemple d’aplicació: 

 

 

 
 

 

Procediment 

 

Es defineixen procediments diversos atenent els diferents objectes de programació, a saber: 

 

 

Objecte programació General Específic DLO Marge Objecte 

(1) <25 <5 <30

(2) <15 <15

(3) 5><10 5><10

(4) 45><60 45><60

Marge Tipus <85 15>

Supòsit (1): Hi ha convenis de col·laboració que afecten a territoris que representen un 15% de l'atur registrat

Supòsit (2): Hi ha convenis de suport que afecten a territoris que representen un 15% de l'atur registrat

Aproximadament un 15% dels objectes (1)  són de programes específics DEL

Tipus acció
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Per als Convenis de Col·laboració: 

 

Un procés de negociació a partir d’una proposta formulada pels actors de tipus C.  

 

El SOC predeterminarà: 

- Els candidats potencials, que no exclourà la recepció d’altres propostes 

- El contingut mínims de les propostes 

 

Els convenis inclouran, en tots els casos, el compromís de les entitats titulars a participar en el procés de 

valorització (difusió, knowledge transfer, formació de professionals, avaluació interna,...) que han de 

possibilitar que aquestes experiències avançades de cooperació vertical i horitzontal actuïn de referència 

del conjunt de la dinàmica de desenvolupament local. 

 

 

Per als convenis de suport: 

 

Per a cada una de les convocatòries, s’establiran en dues fases: 

- Una primera fase, que adopta la metodologia del 7è programa marc UE One Page proposal i que 

equival al sistema de sol·licitud de propostes. 

- S’establirà un conjunt de criteris transparent per l’avaluació de les propostes inicial 

- S’establirà un procés de suport tècnic i negociació de les propostes, que podrà incloure 

l’assignació de recursos al candidat per a la preparació del programa d’acció. 

- En una segona fase, els participants hauran d’elaborar la proposta de conveni, a partir de: 

o Un marc de finançament establert pel SOC 

o Una descripció del contingut de les accions a partir d’una Carta de Serveis elaborada a 

l’efecte 
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Per als programes (3) i (4): 

 

El procediment de publicitat i selecció equivaldrà al procés de convocatòria i atorgament de subvencions 

 

17. Seguiment 
 

Els convenis assenyalats especificaran la presència del SOC en el seu seguiment, atenent les següents 

característiques: 

 

a) Els convenis de col·laboració definiran un òrgan de seguiment propi i bilateral, amb capacitat 

decisòria en la marxa de l’execució. La representació del SOC ostentarà capacitat suficient a tal 

efecte. Aquest òrgan emetrà informes d’execució i validació en cas de plurianualitat 

b) Els convenis de suport establiran de forma comuna un sistema d’informació continuada i de 

seguiment de l’execució. El SOC designarà un Responsable de seguiment que podrà emetre 

informes d’execució a la direcció del SOC amb recomanacions de decisions al respecte. 

 

Per a la resta d’objectes de programació, s’establirà una Comitè tècnic de Seguiment amb participació de 

les entitats locals que analitzarà dos cops l’any l’estat d’execució dels programes a partir d’un informe del 

serveis tècnics del SOC 

 

 

18. Avaluació 
 

Els convenis de col·laboració inclouran necessàriament l’avaluació externa de l’execució, amb una dotació 

mínima de l’1% de l’import del conveni, de forma complementària als informes d’avaluació o indicadors 

d’execució que es defineixin. 
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Els convenis de suport inclouran un sistema d’avaluació específic atenent els continguts dels mateixos.  

 

La resta d’objectes de programació inclouran una definició ex-ante de criteris i indicadors d’avaluació a 

realitzar pels tercers executors. 

 

19. Implantació 
 

El procés d’implantació del Model serà progressiu, intentant d’adaptar-se al curs actual de la programació 

i execució d’actuacions, atenent els següents criteris i fases: 

 

 El primer pas consisteix en l’establiment quantificat del marc financer per a l’any 2013 i la 

identificació dels actors potencials de tipus C. 

 

 L’inici de la implantació consistirà en la definició final i obertura de l’objecte de programació (1), 

els convenis de col·laboració. A tal efecte, i tenint en compta que no es pot anticipar el seu abast 

final territorial o de recursos, en l’execució del conjunt d’actuacions es procedirà a les reserves 

mínimes de recursos que se’n derivarien de les propostes inicials. 

 

 El segon pas la definició de les convocatòries de l’objecte (2), els convenis de suport, a partir de la 

reelaboració de les convocatòries existents amb aquests continguts (Treball a comarques, Barris, 

Innovadors, ....) 

 
 

 El tercer pas pot ser la convocatòria dels objectes (2) i (3) atenent els procediments ja esmentats 

 

 Les convocatòries de l’objecte (4) de programació poden realitzar-se al llarg de la implantació, 

amb les reserves establertes pels criteris del marc financer. 
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Es preveu una durada total d’un any per a l’aplicació del model, que coincidirà amb l’entrada en vigor del 

nou període de programació. 

El caràcter bàsicament contingent del model, és a dir, la seva sujecció al comportament final de tercers, 

demanarà un seguiment estret i l’elaboració d’un proposta final en acabar el període d’implantació que 

defineixi completament les seves característiques. 

 


