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[Introducció] Pàg. 1 

INTRODUCCIÓ 
 

El present document Pla d’acció és el segon dels productes elaborats en el marc del procés de 

redacció del Pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic i l’ocupació de la Llera del riu Ter 

2013-2020, impulsat per l’Ajuntament de Celrà amb el suport dels altres municipis de la Llera del 

Ter (Bordils, Flaçà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, Juià, Madremanya, Sant 

Martí Vell, Viladasens) i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. L’elaboració tècnica del 

document ha estat a càrrec d’Actíva Prospect. 

Després d’un treball de mesos de debat i reflexió, el Pla d’acció ha quedat finalment estructurat en 

cinc línies estratègiques que es despleguen en un conjunt de 7 programes i  24 projectes o accions, 

cadascuna d’elles amb diferents activitats i amb una calendari global que n’estableix les prioritats. 

Després de la introducció metodològica, l’informe s’estructura en sis apartats: 

 Una extracció dels elements clau de la diagnosi, presentats com a “els 10 temes clau del 

territori” 

 L’objectiu central, les línies estratègiques definides i els objectius específics de cadascuna 

d’elles 

 El Pla d’acció, detallant en una fitxa les accions que engloba cada línia estratègica, segons 

quin siguin els objectius. 

 El cronograma 

 El pressupost per objectius i accions 

 Els mecanismes de seguiment i avaluació previstos 
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METODOLOGIA 
 

Després del procés d’elaboració de la diagnosi, els treballs del Pla d’acció van continuar amb una 

reunió a Celrà el 16 de juliol a nivell dels agents i els ajuntaments implicats per concretar quin havia 

de ser l’objectiu central del Pla estratègic i les línies estratègiques que l’havien d’estructurar.  

Seguidament, a Cervià de Ter en data 18 de setembre de 2013 es van celebrar dues sessions de 

treball, una amb representants dels diferents consistoris i una altra amb agents del territori, per 

portar a terme un treball conjunt de reflexió i debat sobre les propostes d’acció estratègiques 

plantejades per l’equip tècnic municipal i d’Actíva Prospect.  

Posteriorment, el 31 d’octubre es va celebrar una tercera sessió de treball a Bordils, amb els 

representants polítics, per validar el Pla d’acció i les accions que havia de contemplar.  

A partir d’aquell moment es van celebrar diverses reunions internes amb l’equip tècnic i polític de 

l’Ajuntament de Celrà i es varen portar a terme contactes bilaterals amb gent coneixedora dels 

diferents àmbits per tal de poder completar i detallar les fitxes de les accions. 

A data 2 d’abril de 2014 es va convocar de nou una sessió oberta amb agents per presentar el Pla 

d’acció ja acabat i signar un compromís marc de col·laboració entre els alcaldes per tirar endavant 

el Pla estratègic. 

Finalment, el 9 d’abril de 2014 es va celebrar una sessió específica pels tècnics de les diferents àrees 

implicades presentant el Pla d’acció de l’Ajuntament de Celrà. 
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[Diagnosi: 10 temes clau] Pàg. 3 

DIAGNOSI: 10 TEMES CLAU 
 

1. El creixement demogràfic ha estat més important que l’augment de la base productiva, fet que 
comporta importants desajustos en el mercat de treball: la població resident ha de cercar 
oportunitats laborals a d’altres territoris (principalment a Girona). També suposa que els 
ingressos de les administracions locals depenguin més de les transferències d’altres 
administracions supralocals (que són en base a la població i tendeixen a disminuir) més que dels 
ingressos provinents dels impostos locals sobre l’activitat econòmica. 
 

2. Pèrdua de competitivitat del polígon de Celrà 
 No s’hi instal·len empreses perquè hi ha d’altres iniciatives recents a la demarcació amb 

oferta més atractiva (Sant Gregori, Fornells, Aiguaviva, Riudellots de la Selva, Vilamalla). La 
qualitat urbanística i l’oferta de serveis no s’adequa a la demanda actual. 

 La parcel·lació actual no permet que s’hi instal·lin empreses industrials mitjanes i petites. Ja 
no hi ha demanda d’empreses industrials grans ja que no es reben inversions estrangeres 
que requereixin parcel·les grans. 
 

3. Manca d’ordenació urbanística de les àrees d’activitat econòmica actuals i de definició de les 
capacitats de creixement futures. Cada municipi planeja les seves pròpies àrees d’activitat 
econòmica però no es té la capacitat per impulsar-les degut als elevats costos d’urbanització i 
promoció. No es té una visió global de territori sobre la necessitat de creixement futur de l’oferta 
de sòl industrial. 
 

4. En els darrers 50 anys s’ha produït un augment de la massa forestal per l’abandonament 
progressiu de l’activitat primària. En paral·lel també s’ha anat abandonant l’explotació silvícola 
dels boscos i això ha comportat que el risc d’incendi hagi increment. Ambdós processos 
comporten a curt i llarg termini la pèrdua de la diversitat paisatgísticai elevats riscos socials i 
medi ambientals derivats dels incendis. 
 

5. Des del punt de vista energètic hi ha un clar desaprofitament dels recursos endògens, basats en 
la transformació de la biomassa que generen els boscos, la zona de ribera i l’activitat dels 
viveristes en energia destinada a l’autoconsum. Els beneficis són múltiples: menor dependència 
energètica, reducció d’emissions provinents de combustibles fòssils, gestió forestal, creació 
d’ocupació. 

 

6. L’activitat primària es veu com una activitat complementaria o secundaria als ingressos de les 
llars (centrats en la indústria i l’activitat terciària), fet que comporta la desaparició progressiva 
d’aquesta activitat i un clar desaprofitament d’un dels recursos més importants: la terra. La Llera 
presenta unes condicions molt favorables a l’activitat primària. El clima i l’abundància d’aigua 
en són la clau. El sector agroalimentari és un dels sectors econòmics amb millor comportament 
en l’etapa recessiva actual i no és deslocalitzable.  

 

7. La Llera té potencial des del punt de vista turístic en l’àmbit del turisme familiar i esportiu. 
Tanmateix, la invisibilitat dels recursos turístics (elements patrimonials) i la insuficient 
estructuració i promoció de l’oferta de serveis en aquest àmbit dificulta l’emergència d’activitat. 
Al mateix temps, l’impuls de l’activitat vinculada al turisme és bàsic per la conservació i 
recuperació dels elements patrimonials més importants i dinamitza l’economia local (comerç, 
restauració, producció de productes artesans i d’altres serveis).  
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8. Com a conseqüència del creixement demogràfic registrat el darrer decenni, l’envelliment de la 
població i el desenvolupament de la societat del benestar s’ha produït un increment de la 
demanda de serveis de proximitat (educatius, d’atenció a les persones i de comerç). 

 

9. L’actual conjuntura econòmica exigeix a les PIME a dur a terme canvis importants per tal de ser 
competitives, sobretot en els àmbits de la innovació i la internacionalització. La capacitat 
d’aquestes per a cometre’ls és limitada i el suport institucional insuficient. 

 

10. L’actual conjuntura econòmica afecta principalment al col·lectiu de joves (16-24 anys) i als 
treballadors de la construcció (sobretot estrangers majors de 45 anys). 

 

11. La indústria requereix de personal qualificat, sobretot amb titulacions de formació professional. 
Sovint les vacants s’han de cobrir amb personal de fora perquè no hi ha oferta de formació 
professional en aquests àmbits a la Llera ni a l’entorn més proper. 

 

12. Manca de gestió en l’acollida d’un contingent important de població de nacionalitat romanesa 
que es seleccionada en origen per treballar a la indústria càrnica. 

 

13. Cooperació insuficient entre les administracions en matèria de desenvolupament local, 
promoció econòmica i ocupació. 

 

14. Insuficient representació dels agents econòmics que permeti una interlocució i treball conjunt 
amb l’administració (comunitats de propietaris dels polígons, de propietaris forestals, 
d’empresaris, etc.). 

 

Estratègia 

1. La indústria ha de continuar sent la principal font de riquesa de la Llera. Dur a terme millores en 
el polígon, ordenar i gestionar millor les àrees d’activitat econòmica. 
 

2. En paral·lel cal diversificar més l’economia a partir d’un major aprofitament dels recursos 
endògens que són: 

 

 L’explotació de la massa forestal i l’aprofitament de l’energia que se’n deriva. 
 La valorització dels recursos patrimonials i paisatgístics amb un impuls del turisme i de les 

activitats necessàries per a desenvolupar-lo. 
 La recuperació de l’activitat primària i el foment de la producció de productes 

agroalimentaris i de les activitats artesanals. 
 El suport a l’activitat cultural i associativa i la dinamització dels equipaments municipals 

 

 

3. Suport a la iniciativa emprenedora en l’àmbit dels serveis de proximitat (comerç, serveis a les 
persones sobretot) i en aquelles activitats estratègiques: de suport industrial i les incloses en 
l’estratègia de diversificació de l’economia. 
 

4. Suport a les PIME en àmbits estratègics de la seva competitivitat (gestió organitzativa, 
internacionalització, innovació, màrqueting). 

 

5. Fomentar la capacitació professional de la població. 
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 Impulsar una oferta de FP pels joves en l’àmbit industrial. 
 Donar suport institucional a les iniciatives privades en l’àmbit de la formació professional i 

ocupacional (La Cava, Kayac del Ter, InforCelrà). 
 

6. Impulsar programes de suport a la transició dels joves al mercat de treball i en l’adquisició 
d’experiència laboral. 

 

7. Impulsar programes de capacitació i treball orientats als col·lectius més afectats per l’atur. Lligar 
aquesta actuació amb el de diversificació econòmica. Pe. l’explotació forestal,  sector primari, 
producció agroalimentària, etc. 

 

8. Promoure espais d’interlocució en els àmbits estratègics: forestal, indústria/polígon, turisme, 
sector primari, sector agroalimentari, urbanisme, etc. 

 

9. Crear espais de treball i col·laboració permanents entre les administracions locals en aquells 
aspectes estratègics i compartits amb l’objectiu de sumar esforços i donar solucions conjuntes. 

 

10. Dotar dels recursos i instruments tècnics que permetin desenvolupar el Pla (la creació d’una 
oficina tècnica del Pla mitjançant la figura de l’AODL) des d’una perspectiva compartida. 

 

11. Compartir i definir els rols i responsabilitats entre les diferents administracions públiques en 
l’execució de les actuacions previstes al Pla. 

 

12. Liderar el procés a mig termini de creació d’un òrgan o model de treball de desenvolupament 
local a la Llera. 
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OBJECTIU CENTRAL, LÍNIES I OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 

OBJECTIU CENTRAL 

LA LLERA DEL TER UN TERRITORI AMB INDUSTRIA COMPETITIVA I UNA ECONOMIA 

DIVERSIFICADA BASADA EN L’EXPLOTACIÓ SOSTENIBLE DEL SECTOR PRIMARI I DELS RECURSOS 

PATRIMONIALS I PAISATGÍSTICS, ON LES ADMINISTRACIONS I ELS AGENTS TREBALLEN PLEGATS 

EN EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL. 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

 

1. Diversificar l’economia de la Llera traient profit dels recursos endògens que actualment són 

insuficientment explotats i fent-la més sostenible i menys vulnerable a les deslocalitzacions. 

Objectius: 

 Atreure visitants al territori 

 Mantenir la massa forestal en bon estat i aprofitar-la com a recurs energètic 

 La recuperació de l’activitat primària i el foment de la producció de productes 
agroalimentaris de proximitat i artesanals 

 Posicionar la cultura com a motor del desenvolupament local (DL) 

2. Millorar les condicions de competitivitat del polígon de Celrà i adaptar-lo a la demanda 

actual. 

Objectius: 

 Millorar la competitivitat de les zones d'activitat econòmica 

3. Donar suport a la iniciativa emprenedora i a la millora de la competitivitat de les PIME. 

Objectius: 

 Suport a la iniciativa emprenedora 

 Millora de la competitivitat de les PIME 
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4. Millorar les condicions d’ocupabilitat de joves i dels col·lectius amb majors dificultats per 

trobar feina i donar suport a les activitats econòmiques que puguin generar ocupació per 

aquests col·lectius. 

Objectius: 

 Adequació de la qualificació professional de la població a les demandes de les 
empreses 

5. Crear espais de treball i de col·laboració entre els agents i dotar dels instruments necessaris 

per tal de dur a terme polítiques de desenvolupament local amb l’objectiu de promoure un 

model de desenvolupament sostenible socialment, econòmicament i medi ambientalment.  

Objectius: 

 Millorar la governança i adequar els instruments de gestió 

 Construcció d'identitat / projecte comú 
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PLA D’ACCIÓ 
Línia 1 DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 

RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu 1.1 ATREURE VISITANTS AL TERRITORI 

Programa 1.1.1 Valorització dels recursos patrimonials i naturals 

Projecte 1.1.1.1 Catàleg de recursos amb major interès turístic 

Nom del projecte 
Catàleg de recursos amb major interès turístic 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic ATREURE VISITANTS AL TERRITORI 

Programa Valorització dels recursos patrimonials i naturals 

Descripció general de l’actuació 

En el marc d’aquest projecte s’identificaran, amb el suport d’experts locals i entitats culturals, tots aquells 
recursos patrimonials i naturals d’interès turístic i social i es documentaran i localitzaran els més significatius.  

Objectius 

Identificar, seleccionar els recursos amb major 
interès turístic i documentar el patrimoni 
cultural, natural, arquitectònic, arqueològic i 
històric de la Llera. 

Resultats esperats  

Un llistat de recursos inventariats. 

Un document a mode de catàleg amb unes fitxes per cada 
recurs considerat d’interès turístic, ben documentat i amb les 
dades de localització i fotografies. Els recursos estaran 
classificats segons una tipologia i interès turístic. 

Destinataris del projecte 

Propietaris del patrimoni històrico-cultural, operadors turístics, associacions culturals, visitants, població resident. 

Activitats de l’actuació 

Identificar i seleccionar els recursos amb major interès 

 Identificació dels recursos en base a fonts existents i entrevistes amb referents locals. Recollida de la 
informació, mapes, imatges, webs, referències bibliogràfiques. 

 Visites sobre el terreny i georeferenciació dels recursos. 
 Prioritzar i seleccionar els elements més destacables segons el seu potencial i ordenar segons temàtica, 

accessibilitat, o interès, etc. 

Documentar els recursos 

 Elaboració d’un dossier fotogràfic dels recursos seleccionats. 
 Elaboració de mapes de localització temàtics. 
 Documentació i elaboració de les fitxes. 
 Introducció a la wikipedia, wikiloc, tripadvisor i altres recursos d’informació turística a Internet dels elements 

més rellevants. 
 Impuls/Reforç d’una associació per la recerca i difusió del Patrimoni Històric de la Llera del Ter. 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Identificar i seleccionar els recursos amb 
major interès 

        

Documentar els recursos         

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de recursos documentats segons tipologia. 

- Nombre d’entitats i persones consultades. 
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Nom del projecte 
Catàleg de recursos amb major interès turístic 

- Nombre de participants en la selecció i priorització dels recursos. 

- Nombre de grups de treball i reunions. 

- Nombre de socis/es de l’associació per la recerca i la difusió del Patrimoni Històric de la Llera del Ter. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees de cultura, urbanisme i medi ambient.  

Altres agents implicats 

Entitat o agrupació d’entitats culturals i patrimonials. Consorci de les Gavarres. Entitats culturals, historiadors i 
referents territorials. IES Celrà. Universitat de Girona. 

Pressupost 

a) 6.040 € 10% de dedicació d’un tècnic durant dos anys. 

b) 5.000 € de subvenció a l’associació encarregada de realitzar les tasques d’identificació i documentació. 

Total: 11.040€ 

Fonts de finançament previstes 

Recursos propis dels Ajuntaments. Participació de les entitats culturals. Patronat de turisme Girona-Costa Brava. 

El Departament de Cultura ofereix subvencions per a activitats i inversions en matèria de formació i de 
documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. 

En aquest cas una part està inclosa en la convocatòria per a l’any 2013 per a la concessió de subvencions 
destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, en el marc dels programes de 
suport al desenvolupament local. Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica. Línia: e) 
Elaboració de programes operatius per afavorir la diversificació i la reestructuració econòmica del territori. Més 
concretament s’ha sol·licitat una subvenció per a la “Diversificació de la economia de la Llera del Ter a partir de 
l’aprofitament del recursos endògens”  amb un pressupost total de 15.000€ on s’inclou en part la catalogació dels 
recursos. 

També es portarà a terme amb el suport d’un becari de la Universitat de Girona de la facultat de Geografia que 
portarà a terme les pràctiques a l’àrea de promoció econòmica de l Celrà durant el primer semestre de l’any 
2014. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Una persona responsable de la recerca i recollida de la informació. En l’edició dels continguts es requerirà la 
participació d’un geògraf per l’elaboració dels mapes i d’un historiador per la revisió dels continguts.  

Documents relacionats 

Mapa de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic. Veure enllaç.  

Mapa de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Veure enllaç.  

Pla Especial de les Gavarres. Veure enllaç.  

Declaració de Zona d'Interès Etnològic: el massís de Les Gavarres. Veure enllaç.  

Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines. Veure enllaç. 

Pla d’implementació dels recursos turístics intangibles de Catalunya. Veure enllaç. 

Atles del turisme a Catalunya. Mapa nacional dels recursos turístics intangibles. Veure enllaç. 

Observacions 

En la selecció i identificació dels recursos més emblemàtics es podria fer algun concurs i/o procés participatiu 
amb el suport de les entitats. També hi podrien participar els alumnes de l’IES Celrà en el marc dels projectes de 
recerca per a la seva documentació.  

En l’elaboració de les fitxes es podria comptar amb la participació de les entitats, ja que són les que millor 
coneixen i poden documentar els recursos i es fomenta la col·laboració. També seria convenient comptar amb el 
suport de la Universitat de Girona. 

En els recursos cal incloure els tangibles i intangibles. Per exemple, els gastronòmics, paisatgístics, festes, 
tradicions, productes artesans.  

 

http://cultura.gencat.cat/mapinvarque/
http://cultura.gencat.cat/mapinvarquit/
http://www.plaespecialgavarres.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.4f810f50a62de38a5a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=d11b869c0ee21210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.ddgi.cat/mediambient/docs/memoriacat.pdf
http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/turisme/pla_intangibles/
http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_36886208_1.pdf
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Projecte 1.1.1.2 Protecció, preservació, recuperació i millora del patrimoni amb 

interès turístic 

Nom del projecte 
Protecció, preservació, recuperació i millora del patrimoni amb interès 

turístic 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic ATREURE VISITANTS AL TERRITORI 

Programa Valorització dels recursos patrimonials i naturals 

Descripció general de l’actuació: 

Consisteix en portar a terme les actuacions necessàries que permetin preservar, recuperar i millorar l’estat actual 
dels elements patrimonials més destacables per fer-los aptes per a l’explotació turística. Inclou el patrimoni 
cultural, medi ambiental, els camins, edificis històrics, paratges, 

Objectius específic: 

Preservar el patrimoni històric, afavorir-ne la 
rehabilitació i permetre nous usos. 

Resultats esperats:  

Document amb el catàleg d’elements patrimonials a protegir. 

Oferir assessoraments tècnic. 

Elements patrimonials públics sobre els que s’ha intervingut. 

Elements patrimonials privats sobre els que s’ha intervingut. 

Destinataris del projecte 

Propietaris del patrimoni històrico-cultural, operadors turístics, visitants, població resident. 

Activitats de l’actuació 

Documentació i selecció dels elements patrimonials a protegir 

 Redacció d’un Pla de protecció del patrimoni amb interès turístic. 
 Inclusió dels elements del catàleg en els Plans especials urbanístics, plans de millora urbana, projectes d’obra 

i urbanització dels elements catalogats. 

Suport a la protecció i millora del patrimoni 

 Ajuts econòmics i tècnics als propietaris d’edificis i ambients catalogats. 
 Reconeixement d'exempcions i desgravacions tributàries pels immobles catalogats. 
 Prestació d'assessorament tècnic i artístic per l'elaboració i execució de projectes de conservació-restauració, 

d'obres i d’urbanització que tinguin per objecte la protecció i millora dels elements catalogats. 
 Correspon tant a la iniciativa pública com a la privada el desenvolupament d'aquest pla. 
 Donar suport tècnic en la sol·licitud d’ajuts públics d’administracions superiors (Generalitat, Estat, Unió 

Europea). 
 Analitzar la oportunitat d’accedir a fons europeus (FEDER o altres) per a la recuperació d’algun dels elements 

patrimonials del catàleg.  

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Documentació i selecció dels elements 
patrimonials a protegir 

        

Suport a la protecció i millora del 
patrimoni 

        

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre d’elements patrimonials protegits.  

- Nombre d’elements patrimonials que han estat rehabilitats amb el suport tècnic i econòmic atorgat. 

- Perc. d’elements patrimonials rehabilitats respecte els protegits (%). 

- Nombre d’elements patrimonials rehabilitats per la iniciativa privada. 

- Nombre d’elements patrimonials rehabilitats per la iniciativa pública. 

- Nombre d’assessoraments realitzats. 

- Import dels ajuts econòmics. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 
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Nom del projecte 
Protecció, preservació, recuperació i millora del patrimoni amb interès 

turístic 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrea d’urbanisme municipals. Oficina tècnica. Alcaldia  i Territori. 

Altres agents implicats 

Consorci de Les Gavarres. Diputació de Girona. Departament de Cultura. Col·legi d’arquitectes. Arxiu comarcal. 
Museu comarcal. Les associacions de promoció i manteniment del patrimoni cultural o natural han de tenir un 
paper destacat en aquest àmbit. 

Pressupost 

a)12.000€ de la redacció del pla de protecció del patrimoni. 

b) 3.000€ línia d’ajuts. 

c) 6.040€ 20% de dedicació d’un tècnic 1er any 

d) 4.530,6€ 15% de dedicació d’un tècnic i 7.551€ d’altres tècnics 

Total:  27.081,6€ 

Fonts de finançament  previstes 

Els ens locals hauran d’assumir una part de la despesa, sobretot en la part d’oferir l’assistència tècnica i donar 
suport amb avantatges fiscals, però per la seva naturalesa és aconsellable buscar fons de finançament específics 
per cada actuació.  

La cerca de finançament privat a través de fundacions ha ser una via a desenvolupar, però també cal cercar les 
línies de subvencions de les administracions superiors per a la implementació de les actuacions de conservació 
com ara la Diputació, el Departament de cultura o el Ministeri de cultura. 

El Departament de Cultura ofereix les següents línies de subvencions: 

- Subvencions per a la conservació preventiva i la conservació-restauració dels béns culturals mobles del 
patrimoni cultural català. 

- Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l'associacionisme 
organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Una tècnic responsable del seguiment, coordinació i tramitació de les subvencions.   

Documents relacionats 

Catàleg del patrimoni de Celrà. 

Observacions 

S’estan portant a terme diversos projectes en aquest àmbit, per exemple a La Torre Desvern a Celrà , Castell de 
Cervià de Ter, o el Castell de Masbarrera de Celrà, Castell de Sant Miquel a Celrà. 

A mig termini aquesta actuació derivarà en manteniment, per tant, en els treballs tècnics caldrà també avaluar 
quin serà el model de gestió i explotació del recurs per tal que sigui econòmicament viable a llarg termini. 

Veure exemples de bones pràctiques. 

 

Projecte 1.1.1.3 Creació d’itineraris turístics i senyalització de recursos 

Nom del projecte 
Creació d’itineraris turístics i senyalització de recursos 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic ATREURE VISITANTS AL TERRITORI 

Programa Valorització dels recursos patrimonials i naturals 

Descripció general de l’actuació 

Consisteix en la creació d’itineraris a peu, en bici, a cavall o rutes de touring –per fer en cotxe per carretera i/o 
pistes en molt bon estat- en base a l’anàlisi de la xarxa viària i de camins existents i dels elements patrimonials 
i naturals de major interès turístic. Al mateix temps es considera estratègic formar part o impulsar alguna ruta 
turística que superi l’escala local (via verda, etc.). 

Alhora, el projecte també ha de diagnosticar l’estat de senyalització actual, establir criteris de senyalització dels 
recursos i elaborar un pla de treball que permeti executar de forma ordenada la senyalització dels recursos. 
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Nom del projecte 
Creació d’itineraris turístics i senyalització de recursos 

Objectius 

Fer més visibles i accessibles els recursos 
turístics. 

En l’espai natural de les Gavarres facilitar 
informació sobre els valors naturals de la zona, 
la normativa d'usos i la localització de punts 
d'interès i serveis als usuaris i visitants. 

Resultats esperats  

Un catàleg de rutes i itineraris turístics ben documentat. 

10 rutes a peu senyalitzades i geolocalitzades 

10 rutes en BTT senyalitzades i geolocalitzades 

5 rutes en cotxe senyalitzades i geolocalitzades 

Destinataris del projecte 

Operadors turístics, visitants, població resident. 

Activitats de l’actuació 

Creació d’itineraris turístics 

 Documentar i avaluar les vies existents i camins habituals en funció del mitjà. Xarxes pública preexistent. 
 Analitzar la possibilitat de crear noves rutes en base als recursos turístics identificats i la xarxa de camins i 

carreteres existent. 
 Proposta de rutes susceptibles d’explotació. Creació d’una xarxa d’itineraris per a cadascun dels mitjans: 

peu, BTT, cavall, cotxe. 
 Analitzar la viabilitat de formar part d’alguna xarxa o itinerari turístic d’àmbit superior (via verda: Tramvia 

del Baix Empordà, camí de Sant Jaume, etc.). 
 Realització de mapes temàtics i georeferenciació de les rutes. 
 Documentació de les rutes: recursos a visitar i serveis turístics disponibles. 

Senyalització de recursos 

 Diagnosticar l’estat de la senyalització: patrimoni, itineraris i serveis turístics. 
 Normalització de la senyalització entre els deu municipis. 
 Renovar la senyalització dels recursos de l’espai natural de les Gavarres segons normativa vigent (Manual 

Tècnic de Senyalització dels Espais Naturals Protegits de Catalunya).  
 Establir els criteris de senyalització en funció dels diferents recursos.  
 Elaborar un pla de senyalització de senders. Classificar els recursos i, d’acord amb aquesta classificació, 

aplicar el tipus de senyal que correspon i el punt des del qual s’ha de començar a senyalitzar. Dissenyar el 
pla en base a la disponibilitat de recursos humans i pressupostaris. 

 Executar la senyalització en base al pla. Introducció dels codis QR en la senyalització dels recursos d’interès 
turístic. 

 Instal·lació de plafons en cadascun dels municipis amb la xarxa d’itineraris.  

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Creació d’itineraris turístics         

Senyalització de recursos         

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de rutes i/o itineraris turístics segons modalitat (peu, cotxe, BTT, etc.). 

- Nombre de nodes de la xarxa. 

- Nombre de recursos que es poden visitar en la xarxa d’itineraris proposada. 

- Nombre de senders senyalitzats. 

- Nombre de senyals de continuïtat col·locades (informen de la ruta). 

- Nombre de recursos senyalitzats (punts d’interès). 

- Ràtio senders senyalitzats / rutes identificades. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà.  

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees medi ambient, serveis urbanístics, brigades municipals. 

Altres agents implicats 

Entitat o agrupació d’entitats culturals i patrimonials. Consell Comarcal del Gironès. Associacions esportives: 
excursionistes, de ciclistes, etc. 

Pressupost 
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Nom del projecte 
Creació d’itineraris turístics i senyalització de recursos 

a) 3.020,4€ 10% d’un tècnic/a mig (tècnic/a de turisme) durant la fase de creació de les rutes (2014-2015) i 
3.010,4 10% d’altres tècnics  

c) 700€ per l’elaboració de les rutes. 

d) 7.500€ en la senyalització i elements d’informació (5 rutes, 1 plafó d’informació per ruta i 6 senyals de ruta, 
el preu són 250€ per element “Entorn Urbà”). 

d) 900€ elements promocionals (500 tríptics, 50 cartells, disseny, curses, etc.) 

e) 11.013€ Millora de la senyalització turístico-patrimonial. 

f) 3.000€ de disseny 

Total: 29.153€ 

Fonts de finançament previstes 

Recursos propis dels Ajuntaments i del Consorci de les Gavarres. Subvenció de la Generalitat en el marc del Pla 
de dinamització del turisme (Pladetur: Ajuts per a la senyalització turística) i en la convocatòria d'ajuts per 
actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya. Actualment Pladetur no està actiu, caldrà veure quines 
línies apareixen en aquest àmbit.  

Presentació d’un projecte conjunt de diversos municipis del Gironès conjuntament amb el Consell Comarcal del 
Gironès en el marc de la “ Subvenció dels ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme per a l’any 2014” : La partida e està inclosa en aquesta proposta. ORDRE EMO/339/2013, 
de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a ens 
locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2014. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Dedicació dels serveis tècnics municipals per a la creació i promoció de les rutes i de les curses populars. Serveis 
d’una empresa especialitzada en l’elaboració i geolocalització de rutes. Brigades municipals en la instal·lació de 
les senyals. 

Documents relacionats 

Senyalització turística rural. Oficina tècnica de turisme. Diputació de Barcelona. Els senders criteris per a la 
creació, definició i senyalització. 

Analitzar la possibilitat d’impulsar una nova via verda recuperant el recorregut del Tramvia del Baix Empordà. 

Ruta del Ter. Senderisme i cicloturisme. Veure enllaç. 

Línia Palamós-Girona-Banyoles. Veure enllaç. 

Veure xarxa de senders Itinerannia (Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà). Enllaç.  

Veure la xarxa de rutes de wikiloc i analitzar les més populars. 

Observacions 

Partir dels plans de camins públics de cada municipi i analitzar la viabilitat d’incloure alguns camins privats en la 

xarxa.  

Veure experiències properes, si és possible buscar la inclusió a Prinexus, ruta de Sant Jaume, etc.  

A través del Consorci de les Vies Verdes de Girona, un cop l’Ajuntament s’hi adherit, es pot demanar a la Diputació 
que redacti el projecte executiu sense cost addicional per part de l’Ajuntament. Fins fa poc hi havia una via de 
cofinançament a través del Ministerio de Cultura, però ara mateix aquesta partida esta sense pressupost. Un cop 
s’ha executat l’Ajuntament ha de fer aportacions al consorci en funció dels kilòmetres de via que tingui en el seu 
municipi, i el Consoci es fa càrrec de la promoció. El pas per el Congost és un element crític, igual que el pas 
sobre el Ter. Són projectes extremadament cars i complexos, per aquest motiu, inicialment la via més senzilla 
es la connexió via el Baix Empordà, es va parlar d’una via per la part baixa i més planera (Sèquia Vinyals, per 
Bordils, Sant Joan de Mollet i Flaçà) i una altra per les Gavarres per anar a parar a la Pera o Monells, via Juià, 
Sant Martí Vell i Madremanya. El preu aproximat per kilòmetre es de 35.000€. 

Aquesta actuació requereix del treball conjunt amb d’altres administracions, sobretot pel que fa a la senyalització 
en la xarxa viària (Estat, Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona). Cal analitzar quines d’aquestes 
senyalitzacions cal incloure en el Pla de Senyalització Territorial & Temàtica (Pla T&T) de la Generalitat. 

 

http://www.rutadelter.cat/?sec=rutes&sub=senderista&lang=ca
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnia_Palam%C3%B3s-Girona-Banyoles
http://es.itinerannia.net/
http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do
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Programa 1.1.2 Articulació i potenciació de l'oferta de serveis adreçada als visitants 

Projecte 1.1.2.1 Pla de dinamització i millora de l’oferta de serveis turístics 

Nom del projecte 
Pla de dinamització i millora de l’oferta de serveis turístics 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic ATREURE VISITANTS AL TERRITORI 

Programa Articulació i potenciació de l’oferta de serveis adreçada als visitants 

Descripció general de l’actuació 

En primer lloc, l’actuació consisteix en fer inventari de l’oferta de serveis turístics: hotels, cases de colònies, 
càmpings, àrees d’acampada, establiments rurals, restaurants, equipaments d’educació ambiental, activitats en 
el medi, oficines de turisme, agències de viatges, serveis de lloguer de BTT. Posant atenció també a l’oferta 
comercial existent als diversos municipis.  

En segon lloc, avaluar quina és l’oferta d’allotjament i la demanda potencial i detectar possibles mancances. 

Orientar i diversificar l'oferta turística en el territori complementària a la d'allotjament turístic, mitjançant la 
creació i millora de serveis i activitats de turisme actiu, cultural, gastronòmic, de natura, de salut i altres activitats 
d'interès turístic. 

Finalment, promoure la creació d’espais d’interlocució entre l’Administració pública i els operadors de serveis 
turístics. 

Objectius específic 

Tenir un inventari de l’oferta de serveis turístics 
actual. 

Adaptar l’oferta a la  demanda i model turístic 
plantejat. 

Foment de noves línies de negoci d'oferta 
turística complementària 

Millora de la capacitat organitzativa i establiment 
de mecanismes de comunicació i relació amb els 
agents turístics. 

Resultats esperats 

Document amb informació de l’oferta actual, una diagnosi de 
les necessitats i mancances detectades i unes orientacions i 
pla de treball de cara a millorar l’oferta actual. 

Creació d’un espai de treball i de col·laboració amb els agents 
del sector. 

Difusió de l’oferta existent en els instruments de promoció 
turística. 

Adequació d’un espai d’autocaravaning a Celrà, en una zona 
d’equipaments paral·lel a la C-66. 

Adequació d’una zona de pícnic en un espai d’equipaments 
paral·lel a la C-66. 

Condicionament del Camp d’Aviació de Celrà. 

Destinataris del projecte 

Operadors turístics, visitants. 

Activitats de l’actuació 

Diagnosi i inventari de l’oferta actual de serveis turístics.  

 Recollida de la oferta existent. Veure la seva tipologia.  
 Seguiment de les avaluacions de l’oferta existent a les webs especialitzades. 
 Anàlisi de la demanda d’allotjament a la Llera del Ter: recollir dades més significatives dels allotjaments i la 

seva activitat: hoteler i extrahoteler (apartaments) i recollir les opinions dels visitants en relació a l’oferta 
actual (opinions dels clients en webs especialitzades i/o entrevistes) 

 Diagnosticar quines són les principals mancances de serveis en relació al model turístic plantejat. 
 Analitzar les tendències en turisme i l’encaix amb el model de promoció dels recursos turístics previst. 
 Elaboració d’unes orientacions i un pla de treball de cara a millorar l’oferta actual. 

Dinamització de l’oferta 

 Anàlisi de la viabilitat del projecte de càmping municipal a Celrà. 
 Contactes i reunions de treball amb diferents operadors dels serveis on s’han detectat mancances per a la 

creació de nous productes turístics i l' impuls de la iniciativa privada a través de la innovació tecnològica i la 
cooperació empresarial del sector turístic. 

 Adequació d’una àrea d’autocaravaning a Celrà. Espai paral·lel a la carretera C-66. 
 Adequació d’una zona de pícnic a Celrà, ubicat en un espai destinat a equipaments, proper a la C-66. 
 Condicionament del Camp d’aviació de Celrà/ Bordils. Millora dels accessos i nova cartelleria. 
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Nom del projecte 
Pla de dinamització i millora de l’oferta de serveis turístics 

Creació d’espais d’interlocució i de col·laboració 

 Creació d’un Grup de treball amb agents del sector turístic. L’objectiu a assolir seria la creació d’una 
associació d’empresaris turístics en el futur. 

 Difusió de les actes de les reunions del Grup de Treball entre tots els agents del sector. 
 Sessions de transferència i presentació d’experiències d’èxit: la Vall de Llémena. En aquesta jornada es 

poden presentar els resultats de la diagnosi o bé fer-ho en el marc d’una altra jornada. 
 Cercar el suport econòmic o patrocini en els materials de promoció turística. 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inventari, diagnosi i orientacions         

Primeres accions de condicionament          

Dinamització de l’oferta         

Creació d’espais d’interlocució i 
col·laboració 

        

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de serveis catalogats segons tipologia. 

- Nombre de places hoteleres segons tipologia (cases rurals, càmpings, hotels i hostals segons categoria) 

- Nombre de reunions del Grup de treball. 

- Nombre de tríptics editats i distribuïts. 

- Nombre de visites al web de turisme de la Llera. 

- Nombre d’operadors que participen en el finançament de les actuacions de promoció. 

- Percentatge d’operadors que participen en el finançament de les actuacions de promoció sobre el total. 

- Nombre d’assistents a la jornada. 

- Nombre d’empreses i institucions que formen part del Grup de treball. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees de comunicació. Alcaldia. 

Altres agents implicats 

Comerços, establiments de restauració, establiments de turisme rural, empreses de serveis turístics, associacions 
sectorials (associació de comerciants a Celrà).   

Pressupost 

a) 6.040 € 10% de dedicació d’un tècnic mig (AODL) per l’elaboració de la diagnosi i orientacions, organització 
de les jornades i dinamització dels grups de treball i dinamització de l’oferta( 2014 i 2015).  

b) 7.551€ 5% de dedicació anual fins 2020. 
c) 1.000€ impressió de tríptics, material de promoció, web, etc. ( 500 tríptics, 150 cartells, disseny i hosting 

de la web) 
d) 1.000€ organització de la jornada (ponents, logística). 
e) 17.254€ adequació d’una àrea d’autocaravaning a Celrà. 
f) 24.538€ condicionament del camp d’aviació de Celrà. Millora accessos i nova cartellera.  

Total: 57.383€ 

Fonts de finançament  previstes 

A través de la proposta presentada en col·laboració del  Consell Comarcal de Gironès en el marc de la “Subvenció 
dels ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme per a l’any 2014” 
es financen les partides c i d del pressupost ( 17.254,27 €, mes els 24.538,12 €). ORDRE EMO/339/2013, de 23 
de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a ens locals de 
Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i s'obre la convocatòria anticipada 
per a l'any 2014. 

Fons propis.  

Finançament privat a través de les aportacions de les empreses turístiques.  

Patronat de turisme Girona-Costa Brava. 
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Nom del projecte 
Pla de dinamització i millora de l’oferta de serveis turístics 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Tècnic/a de grau mig, ordinador i connexió a internet. Sales de reunions. Telèfon. 

Documents relacionats 

Generalitat de Catalunya. Guia oficial d'establiments turístics. Veure enllaç.  

Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i Directrius nacionals de turisme 2020, juny 2013. Veure 
enllaç.  

Observacions 

Introduir els continguts a la Viquipèdia i a Minube. 

 

Projecte 1.1.2.2 Pla d’adaptació de l’oferta comercial i la restauració a la demanda 

turística 

Nom del projecte 
Pla d’adaptació de l’oferta comercial i la restauració a la demanda turística 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic ATREURE VISITANTS AL TERRITORI 

Programa Articulació i potenciació de l’oferta de serveis adreçada als visitants 

Descripció general de l’actuació 

Aquesta actuació consisteix, d’una banda, en sensibilitzar a la població resident i als comerciants i restauradors 
sobre la importància que té el consum de productes km0 per la seva qualitat i en termes de desenvolupament 
local, amb l’objectiu final de fomentar la seva comercialització i el consum, tant per part de la població local com 
per part dels visitants, incorporant-ho a la xarxa de distribució local a través de les botigues i la restauració.  

D’altra banda, amb aquesta actuació també es vol incidir en la necessitat d’adaptar l’oferta comercial i de 
restauració actual als requeriments del turisme que es vol impulsar. 

Objectius específic 

A partir dels productes agraris i agroalimentaris 
locals de qualitat generar valor mitjançant la 
seva comercialització i la restauració. 

Fomentar el grau de coneixement dels productes 
locals i dels seus productors entre el comerç i 
l’hosteleria. 

Vincular els productes locals amb la restauració, 
el comerç i les rutes turístiques de la zona amb 
l’objectiu final d’induir un desenvolupament local 
integrat.  

Resultats esperats 

Productors/elaboradors agroalimentaris que s’incorporen a la 
venda directa de productes (i no a través de distribuïdors) 

Comerços que incorporen productes de proximitat a la seva 
oferta. 

Restaurants que incorporen productors/elaboradors locals en 
la seva cadena de provisió 

Visitants a la mostra. 

Destinataris del projecte 

Productors i elaboradors artesans i/o ecològics, restaurants, comerç agroalimentari, turisme rural, consumidors 
i alumnes d'escoles. 

Activitats de l’actuació 

Sensibilització sobre la necessitat de consumir i comercialitzar productes agroalimentaris locals 

 Organització d’una jornada adreçada a productors/elaboradors, comerciants i restauradors per tal de debatre 
sobre la venda directa d’aquests productes a nivell normatiu, d’organització del procés i de la importància 
que té pel desenvolupament local. Convidar a algun territori on s’hagi desenvolupat algun programa en 
aquesta línia (Projecte GUSTUM). 

 Organització d’una mostra de productors/elaboradors locals adreçada a la població, però més específicament 
al comerç i restauració local (exemple Fira Orígens d’Olot). Només hi poden participar productors que venen 
directament els seus productes, no es permet la participació de distribuïdors, comercials i revenedors. La 
jornada podria desenvolupar-se en el marc d’aquesta mostra.  

 En el marc de la mostra fer alguna activitat de degustació de la gastronomia local per part dels restauradors. 
 Crear una espai a la mostra d’artesania local. 

Adaptació del comerç i la restauració al públic turístic 

http://www14.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/index.jsp
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=f80b7de41ec10310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f80b7de41ec10310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Nom del projecte 
Pla d’adaptació de l’oferta comercial i la restauració a la demanda turística 

 Organització d’una jornada amb el comerç i la restauració local sobre com adaptar la seva oferta a la 
demanda dels visitants: quant a horaris, obertura els caps de setmana, comercialització dels productes 
agroalimentaris locals i l’artesania, qualitat del producte, etc. Es pot fer en el marc de la mostra. 

 Assessorament tècnic a comerços i restaurants locals en relació a la seva oferta. 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sensibilització sobre la necessitat de 
consumir i comercialitzar productes 
agroalimentaris locals 

        

Adaptació del comerç i la restauració al 
públic turístic 

        

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de productors/elaboradors participants en la mostra. 

- Nombre de restaurants/bars participants en la mostra. 

- Nombre de comerços participants en la mostra. 

- Nombre d’artesans participants en la mostra. 

- Nombre de tiquets venuts. 

- Nombre d’establiments assessorats. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees de comunicació. 

Altres agents implicats 

Comerços, establiments de restauració, associacions sectorials ( només hi ha associació de comerciants a Celrà). 

Pressupost 

a) 10.571€ 15% dedicació d’un tècnic/a mig (AODL) ( 2017 un 5%) 

b) 15.000€ despeses logístiques de la mostra (adaptació de l’espai, lloguers d’estands, materials per les jornades, 
etc.). 

Total: 25.571€ 

Fonts de finançament  previstes 

En aquest cas, al ser una activitat privada i lucrativa ens fons seran els dels promotors, les entitats locals poden 
donar suport per oferir eines, coneixements, o facilitar la tramitació d’ajudes.   

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Un tècnic/a que realitzi les tasques d’organització de la mostra i les jornades, així com l’assessorament. Un espai 
on realitzar la mostra i el lloguer dels estands. Personal pels aspectes logístics de la mostra, ordinador amb 
connexió a internet. Telèfon. 

Documents relacionats 

Projecte Gustum. Productes de la terra. Veure enllaç.  

Observacions 

 Sistema de Qualitat turística ( Sitec). 

 

 

 

http://gustum.org/
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Programa 1.1.3 Promoció turística 

Projecte 1.1.3.1 Creació i promoció d’una marca turística 

Nom del projecte 
Creació i promoció d’una marca turística 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic ATREURE VISITANTS AL TERRITORI 

Programa Promoció turística 

Descripció general de l’actuació 

Aquesta actuació consisteix en el disseny, promoció i difusió d'una marca turística territorial per a la Llera del Ter 
que serveixi de paraigües comunicatiu a la destinació, desenvolupant prèviament un estudi de públic que permeti 
desxifrar l'imaginari col·lectiu que tenen els turistes entorn de la destinació sense perdre de vista la pròpia visió 
del destí que tenen els habitants de la Llera.  

És a dir, consisteix en l’aplicació de tècniques de comunicació, màrqueting i publicitat que complementin i reforcin 
les iniciatives públiques i privades orientades a atraure més visitants al territori. 

Objectius 

Posicionar aquest territori com a destinació 
turística d'interior de referència a nivell nacional 
a través de la promoció dels seus recursos 
turístics fomentant, principalment, l'ús de les 
noves tecnologies. 

Establir un marc regulador acord a criteris i 
premisses de qualitat per al desenvolupament 
de serveis turístics lligats a serveis variats com 
ara restauració, allotjament, oci i temps lliure, 
etc. 

Desenvolupar el territori, cercant la inserció del 
component empresarial turística, a través de la 
inversió i emprenedoria. 

Resultats esperats  

Increment de turistes. 

Atracció d’inversions en serveis i equipaments turístics. 

Augment de les iniciatives emprenedores en l’àmbit turístic.  

Alineació de l’oferta turística en base a uns valors i criteris de 
qualitat determinats pels atributs que es vol donar a la marca 
turística. 

Destinataris del projecte 

Propietaris del patrimoni històrico-cultural, operadors turístics, visitants, empreses, població resident. 

Activitats de l’actuació 

Creació de marca 

 Creació d’una imatge (logos, icones, etc.) i un lema (o eslògan) a partir dels valors, d’aquells aspectes 
diferenciadors, d’aspectes emotius i experiencials. 

 Disseny dels materials gràfics, promocionals, turístics, etc. (papereria, documentació, disseny web) 
 Procés participatiu en la creació de la marca,  per tal d’aconseguir la identificació de la població i dels 

operadors turístics actuals. 
 Incorporar la marca a la senyalètica dels recursos turístics (itineraris, punts d’interès, allotjaments rurals, 

etc.). 
 Elaboració d’un pla de comunicació interna i externa de la marca. 

Activitats de màrqueting 

 Creació d’un espai web de promoció de la marca turística. 
 Posicionament de la marca turística. 
 Presentacions i campanyes en els mercats d’origen (sobretot Barcelona i touroperadors estrangers).  
 Creació de material gràfic i audiovisual: vídeos promocionals i arxiu d’imatges. 
 Configuració de llistes de correu electrònic per a subscriptors, per a enviament regular d'informació 

turístiques, esdeveniments, etc. 
 Organització de jornades, certàmens, congressos, concursos, premis, etc., relacionat amb temàtiques de 

projecció de la marca: turisme familiar, esportiu, etc. 
 Presència mediàtica amb certa regularitat. 
 Establiment d'aliances estratègiques i marcs de col·laboració amb destinacions turístiques reconegudes, i 

amb els quals es comparteixin criteris i valors: Vall del Llémena, etc. 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Creació de marca         
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Nom del projecte 
Creació i promoció d’una marca turística 

Activitats de màrqueting         

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de visites a l’espai web de la marca.  

- Nombre de visualitzacions dels vídeos promocionals. 

- Nombre de notes i comunicats de premsa. 

- Nombre de subscriptors de les llistes de correu electrònic. 

- Presència a la xarxa.  

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Alcaldia. 

Altres agents implicats 

Centre de Visitants del Gironès ( Consell Comarcal), operadors turístics, població.  

Pressupost 

a) 10.000 € consultoria externa per la creació d’una marca 
b) 9.061,2 € 15% de la dedicació d’un tècnic/a mig (tècnic/a de turisme i/o comunicació) 
c) 500€ disseny i manteniment del web de la marca turística. 
d) 1.500€ elements de promoció de la marca turística (1000 tríptics, fulletons, 150 cartells. etc.) 
e) 5000€ activitats de màrqueting (publicitat en pàgines web, premsa o bé comunicació exterior: tanques, 

autobusos de Barcelona, etc.). Una setmana de publicitat en un autobús de BCN són a partir d’uns 400€, en 
funció de la grandària de l’anunci. 

Total: 26.061,2€ 

Fonts de finançament previstes 

Consorci Girona-costa brava, Consell comarcal de Gironès. Departament de Turisme. Aportacions dels operadors 
turístics. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Consultoria externa especialitzada en la creació de marca, disseny de materials promocionals i web. En el cas del 
procés participatiu la plantilla actual de tècnics de l’Ajuntament de Celrà tenen la formació adient per portar-lo a 
terme. Un tècnic/a de turisme amb la col·laboració dels serveis de comunicació municipals. 

Documents relacionats 

Projecte "Comunicación online de los destinos turísticos (CODETUR)". Veure enllaç.  

Observacions 

 

  

Projecte 1.1.3.2 Comercialització i promoció de serveis i productes turístics 

Nom del projecte 
Comercialització i promoció de serveis i productes turístics 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic ATREURE VISITANTS AL TERRITORI 

Programa Promoció turística 

Descripció general de l’actuació 

L’actuació consisteix en donar a conèixer tant internament com externament els recursos turístics de que disposa 
la Llera del Ter. Al mateix temps, contempla l’impuls d’una fira en la que es promocionin tots aquests recursos. 
Aquesta actuació està relacionada amb totes les anteriors i contempla totes les accions de promoció, comunicació 
i comercialització de productes i serveis turístics. 

Objectius específic 

Donar a conèixer tant a la població resident com 
als visitants l’oferta turística de la Llera del Ter. 

Resultats esperats 

http://www.marcasturisticas.org/
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Nom del projecte 
Comercialització i promoció de serveis i productes turístics 

 300 exemplars editats d’una publicació sobre el patrimoni 
històric i cultural de la Llera del Ter. 

1.000 tríptics de promoció del patrimoni. 

30 recursos turístics segons categoria que figuren als llocs 
web municipals. 

500 alumnes participants en el projecte de promoció del 
patrimoni. 

2-3 curses populars a l’any. 

50 participants a les curses populars. 

2-3 curses en BTT a l’any. 

30 participants a les curses de BTT. 

Augment dels visitants en un 25% en l’horitzó 2020. 

400 visitants a la fira. 

Increment en la diversificació de serveis turístics. 

Increment en l’oferta de places dels serveis turístics en 25%. 

Augment de les pernoctacions en un 25%. 

Augment dels clients d’establiments de restauració en un  5%. 

Creació de dos punts d’informació turística a Celrà com a 
prova pilot ubicats al polígon i a la Torre Desvern. 

Destinataris del projecte 

Propietaris del patrimoni històrico-cultural, operadors turístics, comerciants, visitants, població resident. 

Activitats de l’actuació 

Promocionar els elements patrimonials 

 Elaboració d’una edició impresa dels elements patrimonials més rellevants de la Llera del Ter i d’uns tríptics 

amb els principals elements patrimonials. Distribució entre els allotjaments i serveis turístics, escoles, etc. 
 Difusió dels elements patrimonials amb major interès turístic. Incloure els recursos als lloc web municipals i 

en els productes de promoció turística. 
 Realització d’una exposició itinerant als diferents municipis en relació als elements patrimonials més 

rellevants des del punt de vista històric, cultural i turístic. 
 Projecte a les escoles per donar a conèixer el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric, paisatgístic de 

la Llera. 
 Realització de visites guiades als principals elements patrimonials adreçades a la població. 
 Realització de visites guiades i teatralitzades adreçades a visitants. 

Promocionar la xarxa d’itineraris turístics 

 Organització de curses/caminades populars. 
 Promoció de les rutes en les xarxes socials. 
 Introducció de les rutes al portal wikiloc. 
 Elaboració de material promocional específic dels senders. 

Promocionar l’oferta de serveis turístics 

 Difusió de l’oferta de serveis en els elements de promoció turística (espais web, tríptics, etc.) 
 Impuls d’una jornada de portes obertes amb descomptes especials. 

Comercialitzar els productes 

 Publicitat en els diferents mitjans: escrits, ràdio, televisió, exteriors i internet. 
 Promoció en fires, esdeveniments (festes majors i altres esdeveniments populars), etc. 

Organitzar una fira de la Llera del Ter  

 Organització d’una fira per tal de donar a conèixer el patrimoni i els recursos turístics de la Llera. 

Punt d’informació turística 

 Analitzar la viabilitat d’un punt d’informació turística: quins serveis oferir, ubicació i viabilitat econòmica. 
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Nom del projecte 
Comercialització i promoció de serveis i productes turístics 

 Creació d’un punt d’informació turística. Dotar ho de cartelleres que fomentin la visita al municipi. 
Acompanyat d’una petita zona de pícnic.  

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Promocionar els elements patrimonials         

Promocionar la xarxa d’itineraris turístics         

Promocionar l’oferta de serveis turístics         

Organitzar una fira de la Llera del Ter         

Punt d’informació turística         

Indicadors de seguiment i avaluació 

Patrimoni: 

- Nombre d’exemplars editats i distribuïts. 

- Nombre de tríptics editats i distribuïts. 

- Nombre de visitants de l’exposició itinerant. 

- Nombre d’assistents a les visites guiades. 

- Nombre de visites organitzades per les escoles. 

- Nombre d’alumnes participants al projecte de valorització del patrimoni. 

Itineraris: 

- Nombre de consultes a la secció de rutes i itineraris del web. 

- Nombre de fulletons distribuïts. 

- Nombre de rutes al wikiloc. 

- Nombre d’assistents a les curses. 

Serveis turístics: 

- Nombre de visitants. 

- Nombre de places segons servei (capacitat). 

- Nombre de usos/pernoctacions segons serveis (hoteleria, restauració, etc.). 

Fira: 

- Nombre de participants. 

- Nombre de visitants. 

- Satisfacció per part dels participants. 

Punt d’informació turística (dependrà del model d’oficina i dels serveis que finalment es prestin): 

- Nombre de persones ateses segons àrea d’origen. 

- Nombre de  plànols, opuscles i altre material informatiu relatiu a l'oferta turística distribuïts. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees de comunicació, cultura, educació i esports dels ajuntaments. 

Altres agents implicats 

Consell comarcal del Gironès. Establiments comercials, de restauració i turismes rural, agents d’activitats de 
Lleure. Consorci de les Gavarres, Patronat de Turisme Girona Costa Brava.  

Pressupost 

a) 24.163€ 15%-10% període 2014-2020 de la dedicació d’un tècnic/a mig (tècnic/a de turisme) 

b) 5.000€ adaptació dels llocs web municipals i edició de productes de promoció turística. 

c) 3.000€ edició de 300 exemplars d’un llibre sobre el patrimoni de la Llera. 

d) 2.000€ per la creació dels materials de l’exposició sobre el patrimoni de la Llera. 

e) 3.000€ per l’organització de les visites guiades 

f) 1.000€ per l’edició d’elements de promoció de la xarxa d’itineraris i de les curses populars. 

g) 3.000 € en publicitat i màrqueting. 

h) 10.000 € organització de la fira. 

i) 1.000 € punt d’informació.  

j) 15.050 € Creació de dos punts d’informació turística a Celrà. 
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Nom del projecte 
Comercialització i promoció de serveis i productes turístics 

Total:  67.213€ 

Fonts de finançament  previstes 

Fons propis, Empreses de serveis turístics, Consell Comarcal del Gironès. Diputació de Girona.  

Presentació d’un projecte conjunt de diversos municipis del Gironès conjuntament amb el Consell Comarcal del 
Gironès en el marc de la “ Subvenció dels ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme per a l’any 2014” : La partida j està inclosa en aquesta proposta. ORDRE EMO/339/2013, 
de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a ens 
locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2014. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Personal propi de Promoció econòmica com a agent dinamitzador (tècnic/a de turisme). Serveis externs de 
comunicació i campanya de publicitat inicial. Un espai físic per allotjar el punt d’informació amb els sistemes de 
telecomunicacions necessaris. 

Documents relacionats 

 

Observacions 

El projecte de punt d’informació hauria de comptar amb el suport del Consell Comarcal i complementar l’oferta 
actual del Centre de visitants del Gironès de Sarrià de Ter inaugurat el 2011 (veure notícia). 

En aquesta acció cal tenir en consideració el fet que hi ha una empresa local SOMCREA especialitzada en la 
promoció social i comercialització de serveis turístics i realització d’aplicacions per mòbils.  

 

Objectiu 1.2 MANTENIR LA MASSA FORESTAL EN BON ESTAT I APROFITAR-LA COM A 

RECURS ENERGÈTIC 

Programa 1.2.1 Recuperació, protecció i manteniment dels boscos i de l’espai agrícola 

proper als boscos 

Projecte 1.2.1.1 Recuperació i protecció de l’espai agrícola i ramader proper als 

boscos 

Nom del projecte 
Recuperació i protecció de l’espai agrícola i ramader proper als boscos 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic MANTENIR LA MASSA FORESTAL EN BON ESTAT I APROFITAR-LA COM A RECURS 
ENERGÈTIC 

Programa Recuperació, protecció i manteniment dels boscos i de l’espai agrícola proper als 
boscos. 

Descripció general de l’actuació 

Mitjançant aquesta actuació es vol recuperar sòl agrícola al bosc, prioritzant la ramaderia, els cultius tradicionals 
i els que tenen un millor comportament com a tallafoc, sobretot vinya, olivera i fomentant el valor paisatgístic 
d’aquests espais, recuperant el paisatge mosaic propi de l’agricultura mediterrània.  

Amb aquest objectiu s’identificaran i es catalogaran les finques agrícoles i els seus propietaris i es durà a terme 
una diagnosi sobre la situació d’aquestes i les potencialitats agrícoles i ramaderes per tal d’orientar a les persones 
interessades en la seva explotació.  

Prèviament es durà a terme una campanya de sensibilització sobre la necessitat de mantenir l’entorn natural en 
bones condicions, adreçada tant als/les propietaris/es com a la ciutadania en general. 

Es donarà a conèixer experiències similars i sobretot les avantatges que comporta i el suport que rebran per part 
de les administracions.  

Finalment es dissenyarà un programa d’intervenció i es realitzarà una prova pilot entre propietaris i persones 
interessades en explotar les finques per, més endavant, estendre-ho a la resta de finques abandonades. 

http://www.sarriadeter.com/content/view/688/48/
http://somcrea.com/cat/
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Nom del projecte 
Recuperació i protecció de l’espai agrícola i ramader proper als boscos 

Objectius específic 

Recuperar finques agrícoles abandonades 

que funcionaran com a àrees tallafocs 
naturals. 

Revertir la dinàmica actual d’abandó 
progressiu de l’espai agrícola i augment de 
la superfície forestal. 

Creació d’un paisatge mosaic que eviti la 
continuïtat de les masses forestals i fomenti 
la biodiversitat. 

Creació d’activitat econòmica i ocupació. 

Resultats esperats 

Un llistat de finques agrícoles abandonades que limiten amb 
finques forestals i on és prioritària la intervenció. 

Una diagnosi sobre la situació d’aquestes finques i de les 
potencialitats agrícoles i unes orientacions. 

La realització d’una jornada amb l’assistència dels propietaris 
agrícoles identificats. 

Un llistat de propietaris i persones interessades en l’explotació de 
les finques agrícoles. 

El disseny d’un projecte d’intervenció. 

La recuperació de 25 finques en l’horitzó 2020.  

Destinataris del projecte 

Propietaris de finques agrícoles abandonades i persones a l’atur o inactives (persones grans). 

Activitats de l’actuació 

Diagnosi de la situació de partida i identificació de propietaris implicats 

 Contactar amb els agents especialitzats amb coneixement de l’entorn concret: Consorci de les Gavarres, 
Irta, Departament d’agricultura, sindicats agraris presents al territori. 

 Identificació de les finques agrícoles abandonades i dels seus propietaris. Selecció de les finques on prioritzar 
la intervenció en funció de les característiques paisatgístiques i de risc d’incendis. 

 Avaluar la situació actual: estat d’abandó actual del sòl agrícola i de les seves potencialitats per a la 
recuperació de l’activitat agrícola. 

 Elaboració d’unes conclusions i orientacions. 

Sensibilització 

 Campanya de difusió del projecte per tal de captar persones interessades en explotar les finques (agricultors 
o ramaders). 

 Realització d’una jornada adreçada als propietaris de les finques en la que es doni a conèixer bones pràctiques 
en aquest camp, es presentin experiències d’altres territoris (comarca de Matarraña) i l’opinió d’experts. 
També es presenti la situació actual a la Llera del Ter i les conclusions de la diagnosi. 

Projecte pilot d’intervenció i extensió del projecte a la resta de propietaris 

 Crear uns grups de treball amb els propietaris interessats i els agents especialitzats per tal de dissenyar un 
projecte d’intervenció. 

 Posada en marxa d’una prova pilot amb un grup de propietaris i persones interessades en explotar les 
finques.  

 Arranjament de les finques amb el suport dels serveis municipals i de pagesos voluntaris (neteja, 
desbrossament i preparació de les terres). 

 Promoure subvencions i/o bonificacions per part dels municipis adreçades a agrupacions o associacions que 
integrin un conjunt d'explotacions i finques encaminades a la recuperació d'antics camps de conreu (es pot 
avaluar la possibilitat d’establir penalitzacions si s’abandonen els camps).  

 Extensió de l’experiència a d’altres propietaris mitjançant una jornada d’avaluació de la prova pilot, que 
compti amb l’aportació dels propietaris que l’han implementat.  

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Diagnosi de la situació de partida i 
identificació de propietaris implicats 

        

Sensibilització         

Projecte pilot d’intervenció i extensió del 
projecte a la resta de propietaris 

        

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre d’entrevistes/reunions amb agents implicats. 

- Nombre de finques abandonades catalogades.  

- Nombre de propietaris de finques abandonades catalogades.  

- Superfície de finques abandonades catalogades. 
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Nom del projecte 
Recuperació i protecció de l’espai agrícola i ramader proper als boscos 

- Perc. de superfície abandonada sobre el total agrícola (%). 

- Nombre de propietaris de finques abandonades interessats en participar en el projecte de recuperació.  

- Perc. de propietaris de finques abandonades interessats en participar en el projecte de recuperació (%). 

- Nombre de propietaris de finques abandonades que finalment participen en el projecte de recuperació.  

- Nombre de sol·licituds de persones interessades a explotar les finques abandonades. 

- Nombre de persones interessades a explotar les finques abandonades que finalment participen en el projecte. 

- Nombre de participants en la jornada. 

- Nombre de reunions dels grups de treball.  

- Nombre de finques recuperades. 

- Perc. de finques recuperades sobre el total catalogades (%). 

- Perc. de superfície recuperada sobre el total catalogades (%). 

Entitat  responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrea de Medi ambient de l’Ajuntament de Celrà. Altres Ajuntaments interessats. 

Altres agents implicats 

Propietaris dels terrenys, Universitat de Girona, Consorci de les Gavarres, Irta, Sindicats agrícoles, Diputació de 
Girona, Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  

Pressupost 

a) 12.081,6€ 15% de dedicació de personal per a la recollida d’informació i la coordinació de les sessions ( a 
partir de 2016 dedicació d’un 5% fins 2020). 

b) 700 € despeses de material  

c) 9.000€ experts o consultors externs 

d) 6.000€ programa de suport a la recuperació de finques per a l’ús agrícola.  

e) 1.000 € organització d’una jornada de bones pràctiques. 

Total: 28.781,6 € 

Fonts de finançament  previstes 

Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Diputació de 
Girona, Fons europeus. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Serveis especialitzats en innovació de processos agrícoles (tècnic/a agrícola). Serveis dels Ajuntaments per 
l’arranjament de les finques. Tècnic/a responsable del projecte. 

Documents relacionats 

Pla pilot a la Comarca del Matarraña (Terol) en el marc d’un Interreg (Banc de terres). Enllaç. 

Ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya. Enllaç 

Observacions 

Tenir especialment en compte la col·laboració amb el Consorci de les Gavarres, la Universitat de Girona i l’IRTA  
en aquest àmbit. Seria interessant que prengués el lideratge del projecte el Consorci de les Gavarres.  

 

 

 

 

 

 

http://www.matarranyaturismo.es/index.php/mod.conts/mem.detalle/idcont.1450/menu.1/relcategoria.9950/relmenu.2326/chk.ca68f181850cb3d3a18675db261a6871
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=8610
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Projecte 1.2.1.2 Gestió dels boscos, prevenció d’incendis i valorització de la 

biomassa forestal 

 

Nom del projecte 
Gestió dels boscos, prevenció d’incendis i valorització de la biomassa 

forestal 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic MANTENIR LA MASSA FORESTAL EN BON ESTAT I APROFITAR-LA COM A RECURS 
ENERGÈTIC 

Programa Recuperació, protecció i manteniment dels boscos i de l’espai agrícola proper als 
boscos. 

Descripció general de l’actuació 

Les actuacions previstes en aquest projecte van encaminats a fomentar la gestió ordenada i conjunta dels boscos 
per tal de prevenir els incendis forestals i valoritzar els boscos com a font d’activitat econòmica i de recursos 
energètics. El projecte inclou treballs de gestió forestal, d’adequació d’infraestructures, d’explotació de la 
biomassa i d’introducció de l’activitat ramadera. L’activitat silvopastoral es planteja com a mètode de prevenció 
d’incendis ja que controla el creixement del sotabosc, estrat herbaci i arbustiu, amb la finalitat de mantenir-lo en 
unes condicions d’alçada i densitat adequades. També disminueix els costos de gestió dels boscos, atès que 
manté els camins forestals en condicions i evita l’haver de fer podes per a entrar-hi. 

Objectius específic 

Millorar les condicions de la massa forestal, 

contribuint a la prevenció d’incendis 
mitjançant la gestió silvícola. 

Valorització i mobilització de la biomassa 
forestal com a recurs energètic sostenible i 
font  de riquesa i ocupació. 

Aconseguir que el bosc sigui un actiu del 
territori, millorant la seguretat i la qualitat 
del paisatge i permetent l’ús lúdic del bosc.  

Augment de la biodiversitat dels boscos. 

Resultats esperats 

Un llistat de propietaris i de finques forestals. 

Un Pla de restauració i millora forestal. 

La creació d’una associació de propietaris forestals. 

Disminució del risc d’incendis. 

Recuperació de l’activitat silvopastoral als boscos. 

Creació de llocs de treball. 

Boscos amb gestió forestal. 

Propietaris forestals associats. 

Destinataris del projecte 

Propietaris forestals, empreses de treballs forestals, persones a l’atur i ciutadania en general. 

Activitats de l’actuació 

Diagnosi i propostes de gestió per als boscos 

 Elaborar una diagnosi i un pla d’acció: inventariar les parcel·les, delimitar les zones estratègiques per a la 
prevenció d’incendis, determinar les millores a realitzar en les infraestructures i en l’adequació dels accessos 
per a les tasques d’extinció dels focs forestals, determinar les finques més productives, quins són els 
propietaris forestals i quina és la inversió necessària. L’estudi ha de permetre l’ordenació i l’aprofitament 
dels recursos forestals i de la viabilitat econòmica i retorn de les inversions dels projectes associats, així com 
una valoració dels llocs de treball creats. 

Implementació d’un projecte pilot de gestió forestal per a l’aprofitament de la biomassa 

 Reunions de treball amb els propietaris forestals, els ajuntaments de la zona i les empreses de gestió forestal 
per a la implementació d’un projecte pilot de gestió forestal. En el projecte pilot és important que hi figurin 
propietats de titularitat pública i privada. 

 Planificació i organització del procés. 
 Realització de les tasques de millora i obertures de les pistes forestals i d’adequació de les infraestructures 

necessàries. 
 Realització de les tasques de tallada, desembosc, reunió de les restes, estellat i transport.  

Sensibilització i dinamització dels agents implicats: promoció d’entitats i assessorament 

 Accions informatives a ciutadania, a propietaris forestals, etc, sobre la necessitat de gestionar els boscos, 
l’energia renovable amb biomassa, la cultura d’autoprotecció davant un possible incendi forestal 
(urbanitzacions, masies), etc.  
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Nom del projecte 
Gestió dels boscos, prevenció d’incendis i valorització de la biomassa 

forestal 

 Realització d’una jornada adreçada als propietaris de les finques forestals en la que es doni a conèixer bones 
pràctiques en aquest camp, es presentin experiències d’altres territoris (comarca de Lluçanes o associació 
de propietaris forestals Gavarressa-Moianès) i l’opinió d’experts. També es presenti la situació actual a la 
Llera del Ter i les conclusions de la diagnosi. Presentació de les ajudes públiques per a dur a terme les 
activitats de recuperació i prevenció d’incendis. En el marc de la jornada es pot fer una visita a les propietats 
on s’ha dut a terme la prova pilot. 

 Dinamització de l’associació de propietaris forestals. Reunions amb els propietaris per municipis. 
 Creació d’una línia d’ajuts i suport tècnic adreçat a agrupacions o associacions que integrin un conjunt finques 

forestals per actuacions de neteja, arranjament o construcció d'estructures; camins i instal·lacions de serveis 
bàsics per a l'explotació de la biomassa. 

 Gestió dels diferents convenis de col·laboració interadministrativa, dels processos d’accés al finançament, de 
les licitacions d’obres, treballs i concessions i de les fórmules de col·laboració público-privada. 

Implementació d’un projecte de gestió ramadera controlada 

 Realització d’una jornada amb els propietaris forestals on es presenti les avantatges de l’activitat 
silvopastoral com a mesura de prevenció d’incendis i de gestió dels boscos. Presentar experiències d’èxit, 
per exemple, el projecte G.I.B. (Gestió Integral de Boscos) a l’Anoia. 

 Cercar ramaders disposats a realitzar l’activitat i que portin a terme l’actuació de forma controlada i 
professional i amb una càrrega ramadera adequada a la finalitat pretesa. 

 Planificació i gestió de l’activitat de l’activitat ramadera (control i seguiment). Acompanyament tècnic de 
gestió del ramat. 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Diagnosi i propostes de gestió per als 
boscos 

        

Implementació d’un projecte pilot de 

gestió forestal per a l’aprofitament de la 
biomassa 

        

Sensibilització i dinamització dels agents 
implicats 

        

Implementació d’un projecte de gestió 
ramadera controlada 

        

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de propietaris forestals.  

- Nombre de propietaris forestals associats.  

- Percentatge de propietaris forestals associats (%). 

- Superfície forestal (ha.). 

- Percentatge de superfície forestal gestionada (%). 

- Nombre de llocs de treball directes. 

- Biomassa forestal extreta (tones.). 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees de medi ambient dels ajuntaments. 

Altres agents implicats 

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Irta, Diputació de Girona, propietaris forestals, la Federació 
d’ADF (agrupacions de defensa forestal). 

Pressupost 

a) 18.122,4€ 10 % de dedicació de personal anualment pel període 2014-2020, per a la recollida d’informació i 
la coordinació de les sessions. 

b) 700€ despeses de material.  

c) 6.000€ experts o consultors externs. 
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Nom del projecte 
Gestió dels boscos, prevenció d’incendis i valorització de la biomassa 

forestal 

d) 10.000€ inversió en la millora de la xarxa viària bàsica, punts d’aigua i altres infraestructures per a la prevenció 
d’incendis i el tractament, producció i logística de la biomassa. 

d) 60.000€ treballs silvícoles que suposaran una obra de millora de l’estructura del bosc. 

e) 10.000 € subvencions i ajuts. 

Total: 104.822,4€ 

Fonts de finançament  previstes 

Actuacions finançades pel PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya). Diputació de Girona (a través de les 
Subvencions per a actuacions en matèria forestal i el Programa de prevenció d'incendis). Consorci de les 
Gavarres. Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Fons europeu FEDER, es preveu la presentació de sol·licituds en el marc dels nous programes europeus, dins del 
nou pressupost comunitari 2014-2020. 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Programa de desenvolupament rural 
per al període 2007-2013. Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada (RESOLUCIÓ 
AAM/1588/2013). 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

En aquest cas cal suport especialitzat en l’àmbit ambiental. Cerca de suport per desenvolupar un projecte a les 
Gavarres per tal de poder portar a terme una sèrie de mesures a nivell de gestió de l’espai natural. 

Documents relacionats 

Generalitat de Catalunya. Pla General de Política Forestal 2013-2022. 

La Prevenció dels Grans Incendis Forestals adaptada a l’Incendi Tipus. Veure enllaç. 

Projecte Empordà + verd. Memòria valorada de la planificació de la gestió forestal i la prevenció d'incendis a la 
zona cremada l'any 2012 a l'Alt Empordà. Setembre 2012. 

Diputació de Barcelona. Anàlisi i diagnosi dels boscos del Vallès Occidental. 2010. Veure enllaç. 

Consell Comarcal de La Selva (2009). Diagnosi dels sectors vinculats a la biomassa a la comarca de La Selva.  

Projecte “Boscos del Vallès”. Veure enllaç. 

Es posa en marxa el Pla Forestal del Lluçanès. Veure enllaç. 

Consorci de les Gavarres. Quantificació del potencial de producció de biomassa dels boscos del massís de les 
Gavarres per al període 2011‐2031. 

Millora del medi natural i inserció social. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Obra Social "la 
Caixa". Veure enllaç. 

“Jornada tècnica sobre l'activitat ramadera a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona”. Veure 
enllaç. 

La gestió pastoral en l’àmbit dels Parcs Naturals i d’altres espais agroforestals: tipus de ramat i anàlisi econòmica.  

El pasturatge estalvia fins a un 42% del cost de manteniment dels boscos. Veure enllaç. 

La formació de pastors i la seva incorporació a projectes ramaders, petits i viables.  

Neix una empresa anoienca dedicada a la neteja de boscos amb ramats. Veure enllaç. 

Pla de recuperació del sector oví/cabrum de Catalunya. Veure enllaç. 

Observacions 

Les associacions de propietaris es diferencien de les ADFs en que aquelles realitzen gestió activa, signant 

contractes privats per cada bosc a gestionar. A més, les associacions venen la fusta que extreuen i, si l’import 
de la venda és superior als costos, el benefici queda per al propietari. En canvi, les ADFs estan creades per a la 
defensa forestal, mitjançant la creació de camins, manteniment d’hidrants, neteges, etc. Els ajuntaments sempre 
han de formar part de les ADFs. 

Es important destacar que les obres i inversions subvencionades amb fons públics han de ser promogudes en 
terrenys i instal·lacions de propietat pública o bé en cessió d'ús. Caldrà doncs cercar formes innovadores de 
gestió i de col·laboració amb els actors privats, tant propietaris forestals, com inversors en instal·lacions 
generadores d’energia, o d’altres. 

Es important que l’actuació tingui en compte el suport que poden donar institucions que desenvolupen projectes 
en aquest àmbit: Fundación Biodiversidad, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Escola de pastors de 
Catalunya, Instituto para la diversificación y el ahorro de la energia (Ministeri d’Indústria). 

L’actuació també podria incloure l’anàlisi de la viabilitat de l’explotació de la biomassa procedent dels boscos de 
ribera, de l’activitat dels viveristes i l’agrícola. 

L’àmbit de protecció de les Gavarres és el mes baix, d’espai d’interès natural, aquesta tipologia fa que El Consorci 

http://parcs.diba.cat/documents/10534/13844734/p00d219.pdf
http://www.diba.cat/documents/357759/358060/incendis-descarrega-documentacio-boscos_VO-pdf.pdf
http://obrimvies.blogspot.com.es/2013/10/projecte-boscos-del-valles.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3704554/20100319/posa-marxa-pla-forestal-llucanes.html
http://www.ddgi.cat/lportal/web/medi-ambient
http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=2124
http://www.vilaweb.cat/noticia/2564321/20070924/noticia.html
http://infoanoia.cat/not/3383/neix_una_empresa_anoienca_dedicada_a_la_neteja_de_boscos_amb_ramats/
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=649797b41d99f310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=649797b41d99f310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Nom del projecte 
Gestió dels boscos, prevenció d’incendis i valorització de la biomassa 

forestal 

no disposi dels recursos que tenen els parcs naturals per a la gestió forestal. No poden donar ajudes ni 
subvencions per a la col·laboració amb els propietaris privats de boscos, ni als pastors per fomentar el 
manteniment dels camins o zones boscoses. 

Les ajudes per noves activitats com els ramats van lligades a la Dun, però per a l’exercici 2014 no hi ha prevista 
la línia de suport a noves activitats. 

 

Programa 1.2.2 Aprofitament de la biomassa com a recurs energètic 

Projecte 1.2.2.1 Promoció del consum intern de biomassa com a font d’energia 

renovable 

Nom del projecte 
Promoció del consum intern de biomassa com a font d’energia renovable 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic MANTENIR LA MASSA FORESTAL EN BON ESTAT I APROFITAR-LA COM A RECURS 
ENERGÈTIC 

Programa Aprofitament de la biomassa com a recurs energètic 

Descripció general de l’actuació 

En el marc del projecte es creen els circuits per promoure la utilització de biomassa forestal com a combustible, 
de manera que es generi una economia circular que faci sostenible el sistema. Aquesta dinàmica, de valorització 
de la biomassa procedent de la gestió forestal de la comarca, no s’ha desenvolupat suficientment fins ara en gran 
part perquè el mercat no està ben estructurat i la iniciativa privada no s’ha organitzat per donar-hi resposta. 
D’aquí que l’estratègia que proposa el projecte juntament amb la gestió dels boscos comprèn la intervenció 
pública per ordenar i dinamitzar els circuits de consum i de producció, l’estructuració de l’oferta i la demanda que 
disminueixi la biomassa existent als boscos i creï riquesa i ocupació. 

El projecte comprèn la sensibilització al conjunt d’actors sobre les potencialitats d’aquest font d’energia i els 
beneficis sobre l’economia local, l’estructuració de l’oferta i la demanda, la construcció d’instal·lacions 
consumidores que abastin als equipaments municipals on és viable aquesta opció i, finalment, l’elaboració d’un 
pla de futur per tal potenciar el consum d’aquest font energètica en d’altres àmbits (la indústria) i disposar de 

les instal·lacions que garanteixin el seu aprovisionament. 

Objectius específic 

Sensibilitzar i posar de relleu els avantatges 
econòmics, socials i ambientals de 
l’aprofitament energètic de la biomassa. 

Promoure la diversificació d’energia a partir 
del consum de biomassa de proximitat, 
amb la construcció d’instal·lacions 
consumidores a la zona. 

Incrementar l’ús de la biomassa com a font 
energètica i de calefacció per a l’ús 
domèstic, industrial i de les administracions 
públiques, per obrir el mercat i facilitar el 
desenvolupament de la industria.  

Promoure que les instal·lacions 
consumidores de biomassa ja existents 
prioritzin la procedència de la biomassa dels 
boscos de la zona. 

Reducció de les emissions de CO2. 

Creació d’activitat econòmica i ocupació. 

Resultats esperats 

500 tríptics informatius distribuïts. 

150 cartells d’informació. 

25 atencions realitzades al servei d’informació. 

Tràmits gestionats per a sol·licitar ajuts a la disponibilitat de 
programes d’àmbit superior. 

Assessoraments tècnics realitzats. 

Instal·lació de calderes de biomassa en 1 equipaments municipals. 

15 % increment del consum de biomassa. 

Disminució de l’ús de combustibles fòssils. 

Contribució a la mitigació del canvi climàtic. 

Desenvolupament del sector en tota la cadena de valor. 

 

Destinataris del projecte 

Ciutadans, empreses i ens locals. Empreses distribuïdores de biomassa i constructores d’instal·lacions i 
maquinaria. Persones a l’atur. 
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Nom del projecte 
Promoció del consum intern de biomassa com a font d’energia renovable 

Activitats de l’actuació 

Difusió i sensibilització 

 Difusió de la biomassa com energia renovable: jornades, articles d'opinió, tríptics informatius, anuncis. 
 Divulgació de les energies renovables entre la comunitat educativa i escolar. 
 Campanya de sensibilització per a la implantació a nivell domèstic d’estufes de pèl·let (tríptics, xerrades 

d’experts, etc.). Difusió de les ajudes existents. 

Estructuració de l’oferta i la demanda 

 Contacte amb empreses per tal de poder conèixer la realitat del sector en aquest moment, costos, tipologia 
de les calderes, concreció real de la implementació a tots els nivells. 

 Organització d’un servei d’informació i canalització de tots els ajuts possibles en el marc del projecte, tant 
per aprofitar-los per al propi projecte com per difondre’ls a la ciutadania, empreses, etc. Donar suport en els 
tràmits. Informar també dels sistemes de finançament per a la instal·lació en l’àmbit privat d’instal·lacions 
consumidores. Informar en quins casos és més econòmica l’opció de biomassa respecte altres fonts 

energètiques. 
 Assessorament tècnic a les entitats, administracions i particulars interessats en la col·locació de calderes de 

biomassa, ja siguin calderes de pèl·lets com calderes d'estella. 
 Realització d’una jornada per compartir experiències en aquest àmbit: projecte de la Biomassa del Lluçanès. 
 Donar a conèixer i promoure Empreses de Serveis Energètics (ESE) que actuïn a la zona. 
 Contactar amb els proveïdors d’estufes de pèl·let per tal de tenir una xarxa de distribució local. 

Construcció d’instal·lacions públiques consumidores 

 Instal·lació de calderes de biomassa en equipaments municipals: Madremanya i Sant Martí Vell. 
 Creació d’una xarxa de calor municipal a Celrà (a l’estudi del Consorci es plantegen 3 xarxes possibles). 

Elaboració d’un pla de futur 

 Estudi d’escenaris d’aplicació energètica, mitjançant la seva combustió en calderes amb diverses potències 
de funcionament. Des de l’àmbit domèstic (calderes domèstiques) fins al d’una gran planta (cogeneració), 
passant per l’aplicació en un barri residencial (District Heating).  

 Analitzar la viabilitat d’un projecte de generació d’energia elèctrica a partir de la combustió o gasificació de 
la biomassa a Celrà per a la indústria o en el marc del polígon.   

 Analitzar la viabilitat de la industria transformadora de la matèria primera en pèl·let (més apte per a l’ús 
domèstic).  

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Difusió i sensibilització         

Estructuració de l’oferta i la demanda         

Construcció d’instal·lacions públiques 
consumidores 

        

Elaboració d’un pla de futur         

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de tríptics informatius distribuïts. 

- Nombre d’atencions realitzades al servei d’informació. 

- Nombre de tràmits gestionats per a sol·licitar ajuts. 

- Nombre d’assessoraments tècnics realitzats. 

- Nombre de participants a la jornada. 

- Nombre de contactes amb empreses proveïdores de serveis. 

- Nombre de calderes instal·lades en equipaments públics. 

- Potencia instal·lada (MWh) en els equipaments públics. 

- Estalvi econòmic en relació als combustibles fòssils utilitzats amb anterioritat (%). 

- Consum anual de biomassa de clients de la Llera (Tn.). 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees de medi ambient dels Ajuntaments. 
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Nom del projecte 
Promoció del consum intern de biomassa com a font d’energia renovable 

Altres agents implicats 

Consorci de les Gavarres. Irta. Empreses instal·ladores i distribuïdores. 

Pressupost 

a) 15.102 € 10% anual pel període 2014-2020 de dedicació de personal per a la recollida d’informació, la 
coordinació de les sessions i dedicació als tràmits i seguiment.  

b) 1.000 € material de difusió ( 500 tríptics i 150 cartells, i disseny del material) 

c) 20.000€  redacció del projecte tècnic en cada cas  

d) 120.000€ obra civil associada a la instal·lació 

e) 75.000€ inversió en les calderes de biomassa i en la xarxa de calor pels equipaments municipals en cada 
instal·lació. 

f) 1.000€ elaboració del pla de futur. 

Total: 232.102 € 

Fonts de finançament  previstes 

Fons propis i ajuts d’altres administracions i institucions. 

En la publicació “Pla d’acció per a l’aprofitament de biomassa per a usos tèrmics a la comarca del Gironès” es 
dóna una relació dels recursos disponibles en el capítol “Identificació de recursos econòmics i financers”. 

Subvencions de la Diputació de Girona per a la campanya «Del pla a l’acció» 2014. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Tècnic coordinador de les diverses activitats previstes, serveis tècnics especialitzats ( poden ser externs) per a 
l’avaluació i implementació de les mesures previstes.  

Documents relacionats 

Consorci de les Gavarres. Planificació estratègica, promoció i divulgació de l’aprofitament energètic de la biomassa 
forestal local als municipis de les gavarres. Novembre 2012. 

Generalitat de Catalunya. Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. Veure enllaç. 

Projecte INNObiomassa. Veure enllaç. En el marc del projecte són interessants les següents publicacions: “Pla 
d’acció per a l’aprofitament de biomassa per a usos tèrmics a la comarca del Gironès” i “Guia per a la promoció 
de l’ús de la biomassa com a combustible en l’àmbit municipal”. 

Generalitat de Catalunya. Els usos energètics de la biomassa forestal. 2010. Veure enllaç. 

Projecte de la Biomassa del Lluçanès. Veure enllaç. 

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Informació bàsica sobre la Biomassa. Veure enllaç. 

Sant Cugat aprofitarà la llenya de Collserola per utilitzar-la en central de biomassa per a la indústria farmacèutica 
i els equipaments municipals. La Vanguardia. Veure enllaç. 

Albons, Massanes y Cassà de la Selva sitúan a Girona en el mapa de la biomasa. Veure enllaç. 

Más madera que nunca hacia Italia. Veure enllaç. 

Observacions 

No n’hi ha. 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=4e2bad73a2ba6310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&
http://www.forestal.cat/innobiomassa/projecte_innobiomassa.php?lng=cat
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_Publicacions/Cultura%20Energetica/arxius/174_Biomassa%20forestal.pdf
http://forestal.llucanes.cat/?q=presentacio-del-projecte
http://infobio.ctfc.cat/docs/Sintesi_info_biomassa.pdf
http://infobio.ctfc.cat/?p=8462&lang=es
http://www.energias-renovables.com/articulo/albons-massanes-y-cassa-de-la-selva
http://infobio.ctfc.cat/?p=5345&lang=es
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Objectiu 1.3 LA RECUPERACIÓ DE L’ACTIVITAT PRIMÀRIA I EL FOMENT DE LA 

PRODUCCIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE PROXIMITAT I ARTESANALS 

Programa 1.3.1 Foment de l'activitat primària 

Projecte 1.3.1.1 Recuperació de les produccions agrícoles (i ramaderes) i 

incorporació de valor afegit 

Nom del projecte 
Recuperació de les produccions agrícoles (o ramaderes) i incorporació de 

valor afegit 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT 

DELS RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic LA RECUPERACIÓ DE L’ACTIVITAT PRIMÀRIA I EL FOMENT DE LA 

PRODUCCIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE PROXIMITAT I DE 

LES ACTIVITATS ARTESANALS 

Programa Foment l’activitat primària 

Descripció general de l’actuació 

Actuació que té per finalitat recuperar l’activitat agrícola i fomentar el relleu generacional per tal d’evitar el 
progressiu abandonament que es ve registrant els darrers anys. Amb aquesta activitat es pretén posar en valor 
les finques agrícoles en desús i fomentar la creació d’ocupació, especialment per als col·lectius amb majors 
dificultats d’inserció laboral (majors de 45 anys, joves, immigrants i altres col·lectius en risc d’exclusió social). 

L’actuació contempla la mobilització de les finques que actualment estan inactives o que hi ha risc que quedin en 
desús i l’establiment de convenis de col·laboració amb l’administració pública que gestionarà la seva explotació 
posant en contacte i formant a persones interessades en la seva explotació. 

En el marc del projecte es durà a terme un assessorament per tal que l’activitat sigui viable i sostenible mitjançant 
l’assessorament expert i la creació de canals de comercialització i la promoció del consum de productes agraris 
de proximitat afavorint la cooperació entre productors, propietaris, institucions i ciutadania. 

En paral·lel preveu dur a terme accions de foment de la vocació agrícola entre la ciutadania, especialment entre 
els més joves. 

Objectius 

Recuperar l’activitat econòmica que s’ha anat 
abandonant els darrers anys al voltant del 
sector primari i afegir-hi valor. 

Garantir el relleu generacional d’aquesta 
activitat. 

Crear oportunitats laborals per a persones en 

desocupació i especials dificultats d’inserció. 

Promoure l’activitat econòmica en els nuclis de 
població menys poblats on el principal recurs 
disponible és el sòl agrícola. 

Recuperació de la biodiversitat cultivada 
(cultius tradicionals i varietats autòctones). 

Reducció d’emissions de CO2 en evitar el 
transport i la refrigeració del producte. 

Fomentar la dieta sana i el consum de 
productes de temporada. 

Resultats esperats  

15 finques recuperades per a l’explotació agrícola. 

6 persones treballant en l’explotació de les finques. 

10 participants en les activitats de capacitació agrícola. 

100 veïns i veïnes associats al club de consum. 

6 comerços associats a la xarxa de distribució de productes 
agrícoles locals. 

 

Destinataris del projecte 

Persones desocupades i amb problemes d’integració social. Persones inactives (mestresses de la llar i jubilats). 
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Nom del projecte 
Recuperació de les produccions agrícoles (o ramaderes) i incorporació de 

valor afegit 

Activitats de l’actuació 

Captació i selecció de les finques agrícoles 

 Inventari del sòl municipal en desús i valoració de la seva possible explotació i idoneïtat. 
 Difusió per diversos canals del projecte per tal de captar propietaris disposats a cedir i/o arrendar l’explotació 

de les seves finques. És cabdal arribar als jubilats que encara mantenen les seves explotacions agrícoles 
però que no veuen possibilitats de relleu generacional. 

 Selecció de les finques més adequades per a l’explotació. 

Explotació de les finques 

 Definició del model de cooperació i de suport de l’administració pública amb els propietaris i les persones 
encarregades de l’explotació de les finques. 

 Creació d’una borsa d’horts públics de caràcter social (“horts socials”).  

 Selecció de les candidatures per explotar les finques a partir d’usuaris dels serveis d’ocupació i de serveis 
socials, així com d’usuaris d’entitats socials que treballen per la inserció laboral i la integració social. 

 Formació en l’agricultura ecològica. 
 Arranjament de les finques amb el suport dels serveis municipals, de pagesos voluntaris i els candidats 

seleccionats (neteja, desbrossament i preparació de les terres). 

Foment de la vocació agrícola 

 Organització de tallers, xerrades i cursos. 
 Impuls de projectes d’hortes escolars als centres de primària i secundària. 
 Celebració de fires i festes populars al voltant del cicle agrícola centrats en la participació ciutadana (lligades 

a varietats autòctones). 

Creació de valor afegit i comercialització 

 Assessorament agrari per part de pagesos jubilats i tècnics agrònoms en l’explotació de les finques (creació 
de banc de llavors i foment de tècniques de producció agrícola respectuoses amb l’entorn: producció agrícola 
ecològica i producció integrada). Detecció d’oportunitats per a l’activitat agrícola i ramadera. 

 Assessorament en projectes cooperatius en l'àmbit agroecològic. 
 Campanyes de promoció dels productes tant de temporada com de continuïtat a tota la ciutadania de 

productes locals. 
 Impuls d’un club de consum entre els veïns i veïnes de la Llera del Ter i creació d’una xarxa de distribució 

entre els comerços i la restauració locals. 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Captació i selecció de les finques 
agrícoles 

        

Explotació de les finques         

Foment de la vocació agrícola i 
ramadera 

        

Creació de valor afegit i comercialització         

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de finques municipals inventariades. 

- Nombre de propietaris interessats en cedir i/o arrendar l’explotació de les finques. 

- Nombre de finques disponibles en la borsa d’horts públics. 

- Nombre de finques arranjades. 

- Nombre de candidatures.  

- Nombre d’assistents a les accions de formació en agricultura ecològica. 

- Nombre d’assistents als tallers, xerrades i cursos pel foment de la vocació agrícola. 

- Nombre de projectes d’hortes escolars. 

- Nombre d’assessoraments agraris. 

- Nombre d’assessoraments en projectes de cooperació agroecològic. 

- Nombre de tríptics distribuïts en les campanyes de sensibilització cap el consum de productes km0. 

- Nombre de membres del club de consum. 
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Nom del projecte 
Recuperació de les produccions agrícoles (o ramaderes) i incorporació de 

valor afegit 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrea de medi ambient. Serveis socials. 

Altres agents implicats 

Resta d’Ajuntaments de la Llera del Ter. Sindicats agraris. Cooperatives i associacions de consumidors. 

Pressupost 

a) 42.285,6 € 30% els dos primers anys i 20% a partir del 2017 fins 2020, dedicació de personal. 

b) 1.000 € material de difusió. 

C) 20.000 € despeses d’assessorament especialitzat. 

d)  3.000 € serveis municipals per l’arranjament de les finques.( pendent confirmar)  

Total: 66.285,6 € 

Fonts de finançament previstes 

Fons propis. Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Fundación Biodiversidad (adscrita al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient). Fons Europeus. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Agent dinamitzador. Serveis tècnics especialitzats. 

Documents relacionats 

Huertas de Iregua (La Rioja). Recuperación del patrimonio social, cultural y natural a pie de río. Enllaç. 

Articles d’innovació a la custòdia. “Recuperació de l’activitat agrària a la Vall de Sant Daniel”. Acords de custòdia 
entre l’Ajuntament de Girona i propietaris de la Vall. Enllaç. 

Gandia fomentarà la recuperació de l’activitat agrària amb la creació d’horts socials . La iniciativa va dirigida 
sobretot a gent gran, aturats o persones amb risc d’exclusió social. Enllaç.   

Granollers ultima un pla per potenciar l’activitat agrària al pla de Palou. Enllaç.  

Model de gestió de sòl agrícola a França per promoure la incorporació al camp. Enllaç.  

Projecte de l'Ajuntament de Figueres i Pagesos Solidaris. Enllaç.  

Una nova agricultura per a una nova societat. Revista agrocultura Núm. 46. Enllaç.  

Observacions 

Hi ha un grup de joves que volen crear una cooperativa, s’ha de veure si és d’horta ecològica, i ramadera i quin 
tipus de ramaderia.  

Perfil del nou pagès. 

 

 

 

 

 

 

http://www.seo.org/wp-content/uploads/2013/06/Campos_de_Vida-HuertasIregua.pdf
http://www.custodiaterritori.org/mm/file/noticies/vallstdaniel.pdf
http://www.infosafor.com/gandia-fomentara-la-recuperacio-de-lactivitat-agraria-amb-la-creacio-dhorts-socials/
http://www.el9nou.cat/noticies_v_0_/28132/granollers_ultima_pla_per_potenciar_l%E2%80%99activitat_agraria_pla
http://www.terredeliens.org/
http://www.youtube.com/watch?v=bYMJC7_bHVs
http://www.custodiaterritori.org/mm/file/cdr/111215_article_Agrocultura46_Ashoka%20cluster.pdf
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Projecte 1.3.1.2 Suport a l’artesania i la producció de productes agroalimentaris 

Nom del projecte 
Suport a l’artesania i la producció de productes agroalimentaris 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT 

DELS RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic LA RECUPERACIÓ DE L’ACTIVITAT PRIMÀRIA I EL FOMENT DE LA 

PRODUCCIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE PROXIMITAT I DE 

LES ACTIVITATS ARTESANALS 

Programa Foment l’activitat primària 

Descripció general de l’actuació 

L’actuació dóna suport a la producció de productes agroalimentaris i de productes artesanals per tal de preservar 
el patrimoni etnogastronòmic, de productes de la terra i d’artesania local. El desenvolupament d’aquestes 
activitats, al mateix temps, s’entén com un mesura de foment de l’activitat econòmica. 

Inclou mesures de sensibilització i de promoció del consum dels productes agroalimentaris de proximitat entre la 
població resident i de visualització dels productors locals. Així, com mesures millorar-ne la qualitat, fomentar la 
cooperació entre els productors i la capacitació per a la millora de la comercialització i distribució dels productes 
artesanals elaborats.   

Objectius específic 

Fomentar el desenvolupament local a 
través de la promoció dels productes 
agroalimentaris artesans i de qualitat que 
es produeixen en el territori. 

Promoure les empreses artesanes i els seus 
productes. 

Potenciar la creació d’empreses artesanes. 

Millorar el grau de formació dels artesans i 
artesanes. 

Fomentar l’associacionisme i la cooperació 
empresarial. 

Possibilitar la difusió i el coneixement de la 
artesania i els productes agroalimentaris 
locals. 

Preservar i valoritzar el patrimoni 
etnogastronòmic local. 

Donar valor a aquests productes i 

identificar-los com productes de qualitat 
organolèptica i nutricional, però també com 
un símbol de cultura i identitat del territori. 

Resultats esperats 

Un cens de productors agroalimentaris i d’artesans. 

Detecció de 5 productors amb productes d’especial interès.  

Programa pilot d’acompanyament. 

Web i tríptic on es puguin visibilitzar els productors/artesans.  

Una xarxa de comerços i restaurants adherits a la xarxa de consum 
de productes agroalimentaris. 

20 empreses associades. 

25  productors/artesans que han participat en activitats formatives. 

Augment del consum de productes agroalimentaris locals. 

Destinataris del projecte 

Empreses agroalimentàries artesanals i artesans. Empresaris agrícoles que volen donar més valor afegit a la seva 
producció. Emprenedors/es. Artistes. Persones a l’atur que cerquen una nova orientació professional. 

Activitats de l’actuació 

Promoció de productes locals 

 Sensibilització sobre el consum de productes km0 i menjar ecològic. 
 Organització i promoció de fires, mercats, mostres de productes alimentaris i d’artesania locals i de qualitat.  
 Fomentar la presencia de productors locals al mercat ecològic de Sant Martí Vell.  
 Promoció de productes locals en els actes populars. 
 Visualització dels productors locals a través de la web i d’altres mitjans de comunicació locals (també a través 

dels recursos turístics).  
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Nom del projecte 
Suport a l’artesania i la producció de productes agroalimentaris 

Estructuració de l’oferta i la demanda 

 Elaboració d’un cens de productors agroalimentaris i d’artesans locals. 
 Promoció de la venda directa a consumidors i a l’hosteleria (mercats municipals, comerços locals i 

restaurants). Foment de punts de venda i comercialització: espais km0 als comerços locals i menús km0 als 
restaurants i menjadors col·lectius. 

 Incloure productes agroalimentaris a la xarxa de consum de productes agraris. 
 Disseny de productes turístics que incloguin la visita a centres productors/artesanals.  

Foment i dinamització de l’activitat 

 Inventari de productes agroalimentaris i artesanals amb tradició a la zona. 

 Divulgació i capacitació per a la recuperació de productes agroalimentaris i d’oficis artesanals tradicionals. 
 Presentació d’experiències d’èxit de desenvolupament local en aquest àmbit (pe. xarxa d’agrobotigues 

Verntallat de la Vall d’en Bas, Mercats de la Terra d’Osona, Programa pilot “Productes de la nostra terra” de 
la Diputació de Barcelona). Treballar la detecció de necessitats en el sector en el marc de trobades 
periòdiques.  

 Assessorament en processos de certificació de qualitat alimentària i altres distintius d’origen.  
 Programa pilot de formació i assessorament especialitzat adreçat als empresaris/es del cens i per a nous 

productors/artesans, centrat en els àmbits de millora de la producció i comercialització. 
 Donar suport a la cooperació empresarial i el treball en xarxa entre els diferents productors i artesans (i 

artistes i dissenyadors locals) i els operadors turístics. També a l’associacionisme. 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Promoció de productes locals         

Estructuració de l’oferta i la demanda         

Foment i dinamització de l’activitat         

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de productors agroalimentaris censats. 

- Nombre d’artesans censats. 

- Percentatge de productors agroalimentaris participants (%). 

- Percentatge d’artesans participants (%). 

- Nombre de comerços participants. 

- Nombre de restaurants i menjadors col·lectius participants.  

- Nombre de tríptics distribuïts.  

- Nombre d’empreses i artesans assessorats. 

- Nombre d’iniciatives empresarials assessorades. 

- Percentatge d’empreses agroalimentàries i artesans associats. 

- Nombre d’empreses creades (incloure treballadors autònoms). 

- Nombre de llocs de treball creats. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Cap altre. 

Altres agents implicats 

Artesans i productors de productes diversos de la zona. Restaurants. Turisme rural. Comerciants. Mercats 
municipals i entitats organitzadores d’agromercats i mercats d’artesania. Museus i sales d’exposicions locals. 
Associacions culturals. 

Pressupost 

a) 30.204 € 20% dedicació de personal anualment.  

b) 1.000 € material de difusió. 

c) 20.000 € despeses d’assessorament i formació especialitzada. 

Total: 51.204 € 
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Nom del projecte 
Suport a l’artesania i la producció de productes agroalimentaris 

Fonts de finançament  previstes 

ORDRE AAM/198/2013, de 6 d'agost, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts de minimis 
destinats a la promoció i certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania 
alimentària a Catalunya aprovades mitjançant l'Ordre AAM/240/2011, de 16 de setembre, i es convoquen els 
corresponents a l'any 2013. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Servei de 
Promoció de la Qualitat Agroalimentària. 

ORDRE AAM/208/2012, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per al 
foment de la distribució d'aliments ecològics per a programes de consum social i/o local, i es convoquen els 
corresponents a 2012. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Servei 

d'Ordenació Agrícola. 

ORDRE AAM/97/2012, de 2 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora 
dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, i es convoquen els corresponents a 
l'any 2012. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Servei d'Indústries i 
Comercialització Agroalimentària. 

ORDRE AAM/195/2013, d'1 d'agost, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts destinats al foment 
de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes aprovades 
per l'Ordre AAM/241/2011, de 21 de setembre, i es convoquen els corresponents a l'any 2013. Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.  

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Part de dedicació del personal tècnic de promoció econòmica per a l’elaboració del cens, coordinar i fer seguiment 
de l’actuació. Dedicació del personal d’assessorament empresarial. Externacionalizació de part de 
l’assessorament. 

Documents relacionats 

Generalitat de Catalunya. Productes de la terra. Veure enllaç. 

Generalitat de Catalunya. Distintius d’origen i qualitat agroalimentària. Veure enllaç. 

Generalitat de Catalunya. V Jornada de Seguretat Alimentària i Administració Local. Distintiu d’origen i qualitat 
agroalimentària. La producció local i l’empresa artesana alimentària.  Veure enllaç.  

Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio. Claves Estratégicas para la Promoción de la PYME Artesana. Veure 
enllaç. 

Mercat ecològic de Sant Martí Vell. Veure enllaç.  

Venda directa de productes agroalimentaris. Com avancem? Veure enllaç. 

Mercats de productes de la terra (Osona). Veure enllaç. 

Empremtes de Catalunya. Veure enllaç.  

Projecte Gustum. Productes de la terra. Veure enllaç.  

Observacions 

La producció de productes agroalimentaris artesanals inclou: Elaboració de melmelades i conserves de fruites, 
Elaboració de licors i aiguardents, Elaboració d’envinagrats, adobats, salmorres i salats, Elaboració de formatges 
i matons, Elaboració de caramels de mel i essències silvestres, Cansaladeria i xarcuteria, Pastisseria, Forn de pa, 
Elaboració de gelats, sorbet i granissats, Xurreria, Torrefacció de cafè. 

Actualment la Generalitat només atorga ajuts a als consells reguladors o entitats associatives sense ànim de lucre 
de productes amb Denominació d’Origen Protegida (DOP), Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) que no 
tinguin productors de base inscrits al registre comunitari o els que el tenen un reconeixement transitori i a les 
entitats associatives de Catalunya de productors o elaboradors, sense ànim de lucre, de productes amb 
Especialitat Tradicional Garantida (ETG). 

Productes de la terra a dins de la promoció turística. 

 

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE10_Publicacions_DAR/DE10_A10_Llibres_singulars/Documents/Fitxers_estatics/LlibreProductesTerra_digitalitzat2021_definitiu.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=dc4b35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=dc4b35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2849/2010-12-admin_mercats/domenech.pdf
http://www.ipyme.org/Publicaciones/artesania.pdf
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sant_marti_vell/Pages_LeftMenu/MercatEcologic.aspx
http://www.ccosona.cat/index1.php?idF=2&idSubF=422
http://www.ccosona.net/admin/uploads/htmlarea/Mercats%20de%20la%20terra%202011.pdf
http://www.ccam.cat/ca/Cos/areesactuacio:artesania:comercialitzacio:empremtesdecatalunya
http://gustum.org/
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Objectiu 1.4 POSICIONAR LA CULTURA COM A MOTOR DEL DL 

Programa 1.4.1 Dinamització i promoció del sector cultural (més enllà de comarca)i 

del’ús dels equipaments culturals 

Projecte 1.4.1.1 Pla de dinamització dels equipaments culturals 

Nom del projecte 
Pla de dinamització dels equipaments culturals 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic Posicionar la cultura com a motor del desenvolupament local 

Programa Dinamització i promoció del sector cultural (més enllà de la comarca) i de l’ús dels 
equipaments culturals 

Descripció general de l’actuació 

Mitjançant aquesta actuació es vol donar visibilitat i dinamitzar l’ús dels equipaments culturals de Celrà i de la 
resta de nuclis que formen part de l’àmbit d’estudi d’aquest pla estratègic. En conjunt disposen d’un gran nombre 
d’equipaments culturals, ja siguin construïts de nova planta o bé aprofitant antigues instal·lacions. Són espais 

amb una gran diversitat cultural que permeten una intensitat i varietat d’activitats vinculades a la cultura i a la 
promoció econòmica.  

Amb la finalitat de convertir aquests equipaments en espais estratègics i aconseguir que el territori esdevingui 
un referent en la cultura i en la dinamització territorial, aquesta actuació es desglossa en tres eixos de treball: 

Redacció d’un Pla Local d’Equipaments culturals (PLEC) per conèixer quina és la situació real que viuen els 
equipaments culturals dels municipis que formen part d’aquest pla analitzant les seves oportunitats i mancances 
i si és necessari, dissenyar els de nova creació. És un document de caràcter tècnic que contribueix a descriure la 
realitat cultural del municipi i a establir una sèrie de reflexions i pautes per orientar les accions culturals del 
municipi a mig i llarg termini. Aquesta visió estratègica pot comportar des de la creació de xarxes d'equipaments, 
a la definició de programes d'actuació per a l'equilibri urbanístic i territorial, l'enfortiment del teixit social/ cultural 
o la millora del benestar ciutadà. 

Un cop identificats tots els equipaments culturals del territori cal establir un pla d’usos d’acord amb les seves 
especifitats. Aquest document ha de permetre que les entitats, associacions i empreses, tant del territori com de 
fora, puguin utilitzar qualsevol instal·lació d’una forma reglada i ordenada i també conèixer quin grau 
d’ocupabilitat té actualment.  

Adequació del Centre Cultural La Fàbrica per impulsar la creació d’una incubadora artística, un espai de creació 
i consolidació de noves i creatives iniciatives vinculades a les arts escèniques i a la indústria cultural. Aquest 
edifici actualment ja alberga, entre altres, l’escola de música del Gironès, una sala d’exposicions i l’escola de 
dansa de Celrà.   

Objectius 

Dinamitzar els equipaments culturals del 

territori, convertir-los en espais estratègics 

oberts a la població local, teixit associatiu i 

sector empresarial. 

Dotar d’eines i recursos als municipis i entitats 

privades per millorar la gestió dels 

equipaments culturals i la difusió de les 

activitats. 

Impulsar la creació d’una incubadora artística 

amb la voluntat de donar suport a 

emprenedors i empreses de nova creació, 

oferint una sèrie de serveis i espais per tal de 

recolzar el naixement i consolidació de 

projectes vinculats a les arts escèniques. 

Contribuir al desenvolupament socioeconòmic 

de territori a través del foment de les arts i la 

cultura.  

 

Resultats esperats  

Document Pla Local d’Equipaments Culturals 

Document del pla d’usos per cadascun dels equipaments del 
territori 

Pla de comunicació i difusió definit per fomentar l’ús dels 
equipaments culturals 

Portal web on s’informi de les característiques de cada 
equipament, reglament d’ús i calendari d’ocupació 

Adequació d’un espai al Centre Cultural La Fàbrica destinat a la 
incubadora artística 
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Nom del projecte 
Pla de dinamització dels equipaments culturals 

Destinataris del projecte 

Teixit associatiu del territori i àrea d’influència: associacions, entitats i sector privat cultural. Empreses del territori 
i àrea d’influència i/o empreses de fora que necessiten un espai puntualment. 

Activitats de l’actuació 

Pla Local d’Equipaments Culturals (PLEC) 

Fase 1. Anàlisi i diagnosi de l’àmbit territorial del pla  

- Anàlisi territorial en quan a la relació del territori respecte al seu entorn més immediat i interrelacions amb 
la seva àrea d’influència, també sobre l’estructura territorial de l’àmbit d’actuació del PLEC i la situació dels 
diferents serveis i infraestructures. 

- Anàlisi de l’estructura demogràfica i població estacional i és que el creixement d’aquesta variable pot fer 
variar les necessitats i dèficits d’equipaments. 

Fase 2. Realitat cultural del municipi 

- Fitxes descriptives de cada un dels equipaments tant públics com privats (tipologia, localització, titularitat, 
superfícies, informació urbanística, oferta de serveis, descripció d’espais). 

- Cartografia (plànols temàtics d’ubicació dels equipaments i solars). 
- Descriure i analitzar el teixit associatiu: entitats, associacions i sector privat cultural. 
- Conèixer la realitat específica de l’àmbit del pla: gestió cultural municipal a partir dels recursos econòmics i 

humans que s’hi destinen, pressupost de l’àrea de cultura i quin és el pes de la despesa en cultura respecte 
al pressupost municipal. 

- Analitzar les característiques i la dimensió de l’oferta de serveis i activitats culturals, lúdiques i de lleure. 
- Taula de contrast de la despesa que efectua l’ajuntament en cada un dels equipaments culturals (personal, 

lloguer, telèfon, internet, llum, manteniment, aportació activitat). 

Fase 3. Propostes d’actuació  

- Descripció dels objectius i línies estratègiques, mapa i definició dels equipaments previstos i pla d'acció. 
Conèixer si el municipi disposa d’altres instruments de planificació ja que s’hauran de tenir en compte aquells 
aspectes que puguin afectar als continguts propis del pla d’equipaments culturals. 

Determinar un pla d’usos per cada equipament 

- Anàlisi de la programació, funcionament, recursos i característiques de l’equipament 
- Estudi de necessitats tècniques i d’infraestructura 
- Estudi de viabilitat (social, territorial, d’usos, econòmic) 
- Gestió de l’equipament 
- Definir una estratègia de comunicació:  

o Presentació a entitats, associacions i empreses del territori 
o Plataforma web on s’informi de les característiques de cada equipament, reglament d’ús i calendari 

d’ocupació 

Incubadora artística al Centre Cultural La Fàbrica 

- Anàlisi de la viabilitat d’una incubadora artística. 
- Habilitació d’un espai com a incubadora artística. 
- Promoció i dinamització de l’espai. 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pla Local d’Equipaments Culturals         

Pla d’Usos         

Incubadora artística         

Indicadors de seguiment i avaluació 

Pla Local d’Equipaments Culturals 

- Grau d’implicació d’entitats públiques i privades en la redacció del pla. 
- Nombre d’actuacions realitzades en els equipaments, 5 anys després de la redacció. 

Pla d’usos dels equipaments 

- Nombre d’assistents a la presentació del nou pla d’usos dels equipaments municipals. 
- Nombre de consultes realitzades a la plataforma web. 
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- Nombre de reserves d’espais dels equipaments a través de la plataforma 12 mesos després de la seva 
creació.   

- Valoració per part dels usuaris de la gestió dels espais cedits. 

Incubadora artística ( aquesta part es diferent) / especialment Escola de Dansa. 

- Nombre d’emprenedors/es interessats en utilitzar els serveis de la incubadora artística. 
- Nombre d’expedients valorats i aprovats favorablement. 
- Nombre de projectes consolidats. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’ajuntament de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees de cultura i urbanisme dels ajuntaments de la Llera. 

Altres agents implicats 

Teixit associatiu de l’àmbit d’estudi d’aquest pla estratègic. Consell Comarcal del Gironès. Diputació de Girona. 

Pressupost 

a) 9.061,20€ € 20 % dedicació de personal  

b) 1.000 € material de difusió 

c) 3.000 € despeses d’assessorament i formació especialitzada. 

d) 15.0000 € d’habilitació de l’espai. 

Total: 28.061,2 € 

Fonts de finançament previstes 

Recursos propis 

Àrea de Cooperació Local, Cultural i Acció Social de la Diputació de Girona 

Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Programa Leader, mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses. Creació, millora i/o ampliació 
de microempreses, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en els territoris rurals. 

Programa Viure al Poble Més, FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4.  

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Tècnics de promoció econòmica i de cultura. Suport extern especialitzat. 

Documents relacionats 

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Pla d’Equipaments Culturals de 
Catalunya (PECCat 2010-20). Veure enllaç. 

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Pla d’Equipaments Culturals de 
Catalunya (PECCat 2010-20). Guia per la redacció del Pla Local d’Equipaments Culturals. Veure Enllaç. 

Observacions 

 Promoure la realització d’un Pla Estratègic de Cultura.  

 

Projecte 1.4.1.2 Pla de dinamització del sector cultural 

Nom del projecte 
Pla de dinamització del sector cultural 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic Posicionar la cultura com a motor del desenvolupament local 

Programa Dinamització i promoció del sector cultural (més enllà de la comarca) i de l’ús dels 
equipaments culturals 

Descripció general de l’actuació 

En el marc d’aquesta actuació es plantegen accions amb la finalitat de dinamitzar el sector cultural del conjunt 

de municipis de la Llera. Promoure la realització de noves accions culturals i reforçar la que ja s’està duent a 

terme, organitzades tant des dels ajuntaments com per les entitats. En aquest sentit, una de les accions és 

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SGEC/Documents/Arxiu/PecCat_versio%20definitiva.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SGEC/Documents/Guia_plans_locals.pdf
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elaborar una agenda cultural dels actes que s’organitzen, d’una banda, aquesta és una eina que ha de servir per 

evitar que, en el moment de fixar les dates, els actes dels diferents nuclis es solapin en els mateixos dies ja que 

sovint el públic potencial és el mateix i, per altra banda, juntament amb la celebració de la fira cultural,  són 

accions que han de contribuir a que la cultura esdevingui un sector econòmic per al territori.  

Objectius 

Donar més projecció a les activitats culturals 

que s’organitzen des del territori. 

Promoure la realització de noves accions 
culturals i de dinamització local. 

Acostar l’oferta cultural a la població local i 
públics objectius. 

Millorar la professionalització de la gestió 
cultural i promoure la formació del teixit 
associatiu. 

Impulsar una estratègia global de comunicació 
que impliqui tots els agents culturals.  

Resultats esperats  

Celebració anual del “Festival Cultural de la Llera”. 

Oferta visible d’exposicions de diferents temàtiques itinerants 
en el territori.  

Programa d’intercanvi d’alumnes de l’escola de música i  dansa 
amb centres d’àmbit nacional i/o internacional. 

Realitzar accions formatives adreçades a entitats i associacions 
del territori. 

Redacció del Pla d’Acció Cultural. 

Edició del butlletí cultural de distribució periòdica que aglutini 
tota l’oferta cultural del territori d’aquest pla. 

Difusió del butlletí a través de les pàgines webs municipals, 
xarxes socials i en punts estratègics dels municipis.  

Tenir establers els mecanismes de comunicació entre el servei 
encarregat de rebre tota la informació i les entitats i 
associacions.  

Inici de nous projectes vinculats a les arts escèniques. 

Assistència per part dels municipis a jornades de formació i 
assessorament per tal que els tècnics puguin realitzar un millor 
seguiment i execució d’accions en el camp de la gestió cultural. 

Destinataris del projecte 

Teixit associatiu del territori: associacions, entitats i sector privat cultural. Artistes locals. Població local i àrea 
d’influència dels municipis d’aquest pla. Altra gent que pugui estar interessada en l’oferta cultural programada.  

Activitats de l’actuació 

Celebració d’esdeveniments vinculats al sector cultural 

- Celebració de la “Fira de la Llera”. Organitzar una fira anual que serveixi d’aparador del ric teixit associatiu 
del territori. Hauria de ser itinerant, cada any es realitzarà en un municipi/nucli diferent. La fira no només 
ha de ser un espai expositiu sinó una trobada amb un programa d’activitats.  

- Servei d’exposicions itinerant. Descentralitzar i acostar l’oferta expositiva al territori, apropar-la a un públic 
nou i diferent.  

- Curs internacional de música i dansa – intercanvis d’alumnes amb centres europeus de referència. 
- Organització d’un festival, trobada o mostra en algun dels àmbits de les arts escèniques en el que hi participin 

altres companyies de l’estat i internacionals. 

Promoure la formació del teixit associatiu i del personal tècnic 

- Organitzar cursos, tallers o seminaris formatius dirigit al teixit associatiu per tal de dotar-los d’instruments 
de gestió, recursos i informació, necessaris per al seu desenvolupament. Un curs de gestió administrativa, 
un seminari de com captar nou socis i ampliar la base associativa, un taller sobre comunicació i difusió de 
les activitats, un curs sobre estratègies de finançament i autofinançament per entitats petites…, són 
exemples de formació que podrien resultar útils a les entitats i associacions.  

- Assistència dels tècnics municipals a jornades de formació i intercanvi d’experiències en el camp de la gestió 
cultural. 

Oferta cultural coherent i agrupada 

- Elaborar un Pla d’Acció Cultural amb l’objectiu de reordenar les iniciatives culturals del territori i definir un 
programa cultural coherent i unificat.  

- Redacció d’un butlletí setmanal/mensual per conèixer l’oferta cultural del territori agrupada. Per tal d’arribar 
al màxim de població possible, tant local com de l’entorn més immediat. La difusió d’aquest butlletí hauria 
de ser tant en format on-line, a través de pàgines webs dels municipis, xarxes socials gestionades per entitats 
i associacions i la possibilitat de subscriure’s al butlletí digital de manera que aquest s’enviés un cop per 
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setmana, com en format paper per tal d’arribar a la gent que no està tant familiaritzada amb les noves 
tecnologies, distribuït en diversos punts de més afluència. 

- Definir els canals de comunicació entre els agents culturals, teixit associatiu i l’ens encarregat de l’edició del 
butlletí cultural.  

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Celebració d’esdeveniments vinculats al 
sector cultural 

        

Promoure la formació del teixit 
associatiu i del personal tècnic 

        

Oferta cultural coherent i agrupada         

Indicadors de seguiment i avaluació 

Celebració d’esdeveniments vinculats al sector cultural 

- Nombre de contactes realitzats a entitats i associacions per participar a la fira. 
- Nombre d’entitats interessades en participar. 
- Valoració dels resultats de la fira per part del teixit associatiu. 
- Valoració dels resultats de la fira per part del públic assistent. 
- Nombre de cerques i contactes realitzats per programar l’exposició itinerant. 
- Nombre de persones que han visitat l’exposició. 
- Contactes realitzats per realitzar l’intercanvi. 
- Nombre d’alumnes participants en el programa nacional/internacional d’intercanvi. 
- Valoració per part dels alumnes de l’experiència. 
- Nombre de companyies participants en el festival. 
- Nombre d’assistents al festival. 

Promoure la formació del teixit associatiu 

- Nombre de sessions formatives organitzades. 
- Nombre d’entitats i persones assistents a la formació. 
- Valoració de la formació per part dels assistents. 
- Nombre d’activitats a les que assisteixen el tècnics. 

Oferta cultural coherent i agrupada 

- Nombre d’actes de cada municipi que figuren a l’agenda. 
- Nombre de persones subscrites al butlletí digital. 
- Nombre d’impressions en format paper. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’ajuntament de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrea de cultura dels ajuntaments de la Llera. 

Altres agents implicats 

Teixit associatiu de l’àmbit d’estudi d’aquest pla estratègic. Consell Comarcal del Gironès. Diputació de Girona. 

Pressupost 

a) 18.122,4€ 15% dedicació de personal el primer any, 10 % anual a partir del 2017. 

b) 3.000€ Organització i celebració de la fira de Llera  

c) 3.000€ despeses d’assessorament i formació especialitzada. 

d) 3.000€ 1900 unitats/mes per 6 anys edició del butlletí cultural en format paper 

e) 18.000 € Organització i celebració del festival, mostra anual durant 6 anys. 

Total: 45.122,4€ 

Fonts de finançament previstes 

Recursos propis 

Diputació de Girona. Programa Millora de la competitivitat territorial. Servei d’assessorament tècnic en matèria  

de promoció econòmica i desenvolupament local. 

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Enllaç 

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.2da260b80ebc71ed78537a95b0c0e1a0/?vgnextoid=f971d00d0798b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f971d00d0798b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família. Enllaç.  

Institut Ramon Llull. Enllaç 

Govern Espanya. Ministeri de Educació, Cultura i Esports. Enllaç  

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Tècnics de promoció econòmica i de cultura.Suport extern especialitzat. 

Documents relacionats 

Federació Espanyola de Províncies i Municipis. Guía para la evaluación de las políticas culturales locales. Enllaç 

Observacions 

Servei d’exposicions itinerant gratuïtes: CENEAM (Centre Nacional d’Educació Ambiental). Enllaç Institut Català 

de les Dones. Enllaç. Museu Marítim de Barcelona. Enllaç. 

Giroscopi Cultural. Espai d’intercanvi, mostra i formació en el camp cultural. 

Promoure la realització d’un Pla estratègic de Cultura. 

 

Línia 2 ORDENACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES ZONES D'ACTIVITAT ECONÒMICA 

Objectiu 2.1 MILLORAR LA COMPETITIVITAT DE LES ZONES D'ACTIVITAT ECONÒMICA 

Programa 2.1.1 Condicionament dels PAE d'acord amb la demanda actual i ordenar 

urbanísticament les àrees d’activitat econòmica 

Projecte 2.1.1.1 Pla de dinamització, millora de la competitivitat i ordenació dels 

polígons d’activitat econòmica de la Llera 

Nom del projecte 
Pla de dinamització, millora de la competitivitat i ordenació dels polígons 

d’activitat econòmica de la Llera 

Línia Estratègica Ordenació i adequació de les zones d’activitat econòmica 

Objectiu estratègic Millorar la competitivitat de les zones d’activitat econòmica 

Programa Condicionament dels PAE d’acord amb la demanda actual i ordenar urbanísticament 
les àrees d’activitat econòmica 

Descripció general de l’actuació 

Els polígons d’activitat econòmica, amb el polígon de Celrà al capdavant, són la principal font de treball a la Llera 
del Ter. Tanmateix, aquests últims anys importants empreses industrials que s’hi ubicaven han cessat la seva 
activitat, la zona ha perdut dinamisme i comença a presentar símptomes clars de deteriorament. A més, 
s’evidencia que l’oferta no s’adequa a la demanda actual de solars i naus industrials.  

Així, el projecte que es planteja consisteix en una sèrie d’actuacions adreçades als propietaris de naus i solars, 
les empreses que desenvolupen les activitats i els diferents ajuntaments per tal d’adequar l’oferta d’espais per a 
l’activitat econòmica a les demandes del context present, ordenar les zones industrials, millorar les 
infraestructures i els serveis que s’ofereixen, promocionar l’oferta de naus i solars disponibles, i així aconseguir 
una dinamització dels polígons de la Llera del Ter. 

Objectius 

Disposar d’informació sobre l’activitat 
empresarial existent, de l’ocupació de les 
zones d’activitat econòmica, així com de 
l’oferta immobiliària actual. 

Conèixer quines són les actuacions necessàries 
per millorar les mancances de les zones 
d’activitat econòmica  a nivell 
d’infraestructures i serveis i de manteniment 
de solars i naus i definir un pla de treball. 

Resultats esperats  

Un directori de les empreses localitzades als polígons de la Llera. 

Un espai en línia de promoció dels polígons i empreses de la 
Llera. 

Un catàleg conjunt dels solars, naus i locals que hi ha 
disponibles a les zones d’activitat industrial dels municipis que 
conformen la Llera. 

Una diagnosi i un pla operatiu de treball de les millores a 
implementar en les zones d’activitat econòmica. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=aa8583b02c0bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=aa8583b02c0bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=e688b650ebc8a310b650ebc8a3108d0c1e0aRCRD
http://www.llull.cat/catala/subvencions/viatges_artistes.cfm
http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Archivos/index.html
http://www.femp.es/files/566-762-archivo/Gu%C3%ADa_indicadores%20final.pdf
http://www.magrama.gob.es/ca/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-itinerantes/doc_gastos.aspx
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.076d5dfdbecd6f8539a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=17a54ff96f478310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=17a54ff96f478310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.mmb.cat/exposicions.php?idm=1&pagina=21&estic=1&exp_estat=2&codi_tipus_exp=57
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Promocionar les zones d’activitat econòmica i 
les empreses que hi ha localitzades. 

Establir els criteris de reordenació i 
racionalització de les zones destinades a 
activitat industrial. 

Fomentar el treball conjunt entre propietaris, 
empreses allotjades i les administracions locals 
per a la millora i la promoció de les zones 
d’activitat econòmica. 

Un document de criteris per a la reordenació i racionalització de 
les zones destinades a activitat industrial. 

La creació d’un òrgan de representació de l’empresariat de la 
Llera. 

Destinataris del projecte 

Personal tècnic de les àrees d’urbanisme, manteniment i de promoció econòmica, Propietaris immobiliaris, 
Empreses immobiliàries, Empreses que desenvolupen l’activitat o es volen localitzar a la Llera. 

Activitats de l’actuació 

Creació d’espais de treball conjunt entre els agents implicats 

 Entrevistes a empresaris i representants de les juntes de conservació dels polígons. 
 Creació d’un grup de treball amb empreses (GTE) i les juntes de conservació. 
 Celebració d’una jornada inicial per explicar el procés a les empreses de les diferents zones industrials, 

presentar-los la diagnosi de partida i el pla de dinamització i, sobretot, animar-los a participar.  
 Celebració de 2 reunions del GTE sobre infraestructures i serveis dels polígons. 
 Celebració de 1-2 reunions del GTE sobre promoció dels polígons. 
 Contrast i validació del full de ruta amb el GTE. 

Elaboració d’un pla de millora de les zones d’activitat econòmica 

 Realització d’una enquesta i entrevistes a empreses sobre els àmbits de millora. 
 Visita i observació a les diferents zones d’activitat econòmica. 
 Establiment de les infraestructures i serveis que necessiten millorar-se i d’un ordre de prioritats. 
 Detecció de les principals mancances a nivell de manteniment de les naus i solars. 
 Redacció d’un pla operatiu. 
 Presentació del projecte a ACC1Ó, l’UPIC o la Cambra de Comerç de Girona. 
 Implementació de les accions de millora. 

Ordenació urbanística de les àrees d'activitat econòmica 

 Reunions amb els arquitectes municipals, amb els alcaldes i les juntes de conservació. 

 Estudi de l’ordenament de les àrees ja consolidades i les que estan en desenvolupament. 
 Anàlisi de la demanda d’activitats no permeses per la normativa vigent i dels motius pels quals s’han perdut 

algunes inversions empresarials en els darrers anys (contrast amb les immobiliàries). 
 Elaboració d’unes propostes d’adequació de la parcel·lació i de les naus i de flexibilització de les normatives.  
 Redacció d’un document d’establiment de criteris per a la planificació d’àrees d’activitat econòmica futures i 

d’harmonització normativa. 

Promoció dels polígons i de les empreses que hi ha localitzades 

 Elaboració d’un catàleg de solars, naus i locals disponibles amb les seves característiques. 
 Creació d’un sistema d'informació online d'empreses, naus i locals disponibles (directori empresarial i oferta 

immobiliària). 
 Contactes amb agències immobiliàries per a definir el seu suport a la intermediació i l’actualització de la 

informació. 
 Reunions amb els agents clau per a la captació d’inversions (Invest Catalonia, operadors privats: projecte 

Centro Actividades Industriales en Celrà d’Horizon Building Management, etc.). 
 Creació d’un protocol per a l’atenció a empreses que cerquen una localització. 
 Establiment d’un punt d'informació centralitzat de l’oferta immobiliària pel conjunt de municipis de la Llera. 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Creació d’espais de treball conjunt entre 
els agents implicats 

        

Elaboració d’un pla de millora de les 
zones d’activitat econòmica 
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Ordenació urbanística de les àrees 
d'activitat econòmica 

        

Promoció dels polígons i de les empreses 
que hi ha localitzades 

        

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de reunions realitzades amb els agents. 

- Nombre d’agents que han participat en les reunions. 

- Nombre d’entrevistes realitzades. 

- Nombre d’empreses censades. 

- Superfície de les zones d’activitat econòmica (m2). 

- Nombre de solars censats disponibles. 

- Superfície dels solars censats disponibles (m2). 

- Percentatge d’ocupació de les zones d’activitat econòmica (%). 

- Nombre de naus industrials censades. 

- Nombre de naus industrials buides. 

- Superfície de les naus industrials buides (m2). 

- Percentatge de naus industrials buides (%). 

- Nombre d’empreses interessades en participar en el procés de millora. 

- Percentatge d’empreses interessades en participar en el procés de millora (%). 

- Percentatge de resposta de l’enquesta (%). 

- Nombre de participants a la jornada de presentació del projecte de millora dels polígons. 

- Nombre d’atencions al punt d’informació. 

- Nombre de consultes a l’espai web d’informació immobiliària i dels polígons. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees d’urbanisme i d’obres públiques. 

Altres agents implicats 

Juntes de conservació dels polígons,  Diputació de Girona, ACC1Ó, UPIC, Cambra de Comerç de Girona. 

Pressupost 

a) 21.766€ consultoria externa. 
b) 9.061,2 € 15% de la dedicació d’un tècnic/a mig (tècnic/a de turisme i/o comunicació)durant ela anys 2014-

2015, a partir del 2016 s’imputaria a consolidació del creixent empresarial.  
c) 500 €  (hosting 60 €) disseny i manteniment del web de promoció d’empreses i polígons. 

Total: 31.372,2 € 

Fonts de finançament previstes 

Fons propis. Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació. Programa de suport i acompanyament 
a la planificació estratègica. 

De cara a la implementació de les actuacions de millora es pot comptar amb els Plans d’Ocupació (Permet finançar 
la contractació de treballadors per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i la millora de l’accés i les 
comunicacions als polígons industrials). Ministerio de Industria, Energia y Turismo. Secretaría de Estado 
Telecomunicaciones y Sociedad Información. Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación. El 
programa de Reindustrialització també permet dur a terme accions de millora dels PAE, però actualment 
Catalunya no n’és beneficiaria. Fons Europeus a través de FEDER (requereix el treball conjunt Generalitat i 
Diputació). 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Sales de reunions, ordinadors, accés a Internet, espai web, espai físic habilitat com a punt d’informació, eines 
per a la realització i anàlisi d’enquestes i l’elaboració de bases de dades. 

Documents relacionats 

INCASOL. Llibre d'estil dels sectors d'activitat econòmica (SAE). Veure enllaç. 

Observacions 

http://www20.gencat.cat/portal/site/incasol/menuitem.d2ebfe8dd9646909763cc110b0c0e1a0/?vgnextoid=b37aa31b7caf4310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b37aa31b7caf4310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Línia 3 DONAR SUPORT A LA INICIATIVA EMPRENEDORA I A LA MILLORA DE LA 

COMPETITIVITAT DE LES PIME, SOBRETOT EN AQUELLES ACTIVITATS 

CONSIDERADES ESTRATÈGIQUES 

Objectiu 3.1 SUPORT A LA INICIATIVA EMPRENEDORA 

Programa 3.1.1 Suport i forment de l’emprenedoria 

Projecte 3.1.1.1 Suport a l’emprenedor/a 

Nom del projecte 
Suport a l’emprenedor/a 

Línia Estratègica L3. DONAR SUPORT A LA INICIATIVA EMPRENEDORA I A LA MILLORA DE LA 
COMPETITIVITAT DE LES PIME 

Objectiu estratègic SUPORT A LA INICIATIVA EMPRENEDORA 

Programa Suport i foment de l’emprenedoria 

Descripció general de l’actuació 

Aquesta actuació contempla diverses activitats de foment de l’emprenedoria, així com d’orientació i suport a les 
persones que volen iniciar un projecte empresarial. També inclou l’assessorament i acompanyament en la posada 
en marxa d’un negoci, la capacitació dels emprenedors/es i la dinamització dels espais per a l’allotjament 
empresarial que actualment hi ha disponibles. 

La prestació del servei es basa en oferir i posar a l’abast dels emprenedors/es els recursos necessaris per la 
posada en marxa del seu projecte empresarial i per aquelles iniciatives de més interès i alineades amb les 
estratègies de desenvolupament local, s’ofereix una atenció més personalitzada i professionalitzada.    

Objectius específic 

Augmentar en el llarg termini el número de 
persones amb voluntat de crear empresa. 

Promoure i fomentar la cultura 
emprenedora entre la població escolar i 
millorar la percepció dels joves sobre el 
món empresarial. 

Impulsar iniciatives que ajudin a fomentar 
la creativitat i l’esperit emprenedor. 

Donar suport a les persones emprenedores 
en la posada en marxa del seu projecte 

empresarial i capacitar-les en els àmbits de 
la gestió empresarial. 

Recolzar els projectes empresarials oferint 
allotjament a les empreses de nova i recent 
creació 

Generar ocupació.  

Resultats esperats 

Augment del nombre de persones que s’adrecen al servei 
interessades en iniciar un projecte empresarial. 

Augment dels materials disponibles adreçat a emprenedors/es. 

15 empreses assessorades/any. 

Augment de la taxa d’èxit de les iniciatives assessorades pel servei. 

Millora de la percepció social de l’empresariat. 

Millora de les competències en gestió i estratègia empresarial. 

Augment de l’ocupació dels espais d’allotjament empresarial. 

Destinataris del projecte 

Emprenedors i emprenedores. Estudiants de primària i secundària. Població en general. Empreses. 
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Nom del projecte 
Suport a l’emprenedor/a 

Activitats de l’actuació 

Sensibilització cap a la emprenedoria 

- Xerrades tècniques a l’IES Celrà i a les escoles de primària sobre emprenedoria, visites a empreses locals, 
aprenentatge a través del joc, elaboració de projectes empresarials, seminaris de generació d’idees de negoci 
i sobre com crear una empresa, sobre l’autoocupació.  

- Organització d’una jornada anual on es lliurin els premis a la millor iniciativa emprenedora, d’un concurs 
d’idees de negoci i on també es puguin presentar algunes de les empreses constituïdes el darrer any (treballar 
conjuntament amb llicències d’activitats per tal d’identificar els emprenedors/es que no han passat pel 
servei).  

- Sèrie d’entrevistes a emprenedors/es publicades a la revista InfoCelrà i a d’altres mitjans de comunicació 
municipals (facebook, linkedin, twitter). 

Orientació i suport 

- Realització de sessions individuals o grupals (al voltant de 2 hores de durada) adreçades a persones que 
volen crear una empresa o volen treballar per compte propi, per facilitar una visió general del procés i dels 
recursos i les opcions disponibles.  (es programaran quan hi hagi un nombre de persones suficient 
interessades, un cop al mes orientativament). 

Acompanyament en la posada en marxa 

- Assessorament sobre la viabilitat del projecte, la seva forma jurídica, els tràmits que s’han de dur a terme, 
etc. En la mesura del possible utilitzar metodologies grupals per tal de centrar els recursos en 
l’assessorament individualitzat en projectes de valor afegit. 

- Cerca de consultors especialitzats en els àmbits que requereixi la iniciativa empresarial (ja sia d’estratègia 
com de gestió). 

- Assessorament i acompanyament especialitzats durant 6 mesos per a iniciatives empresarials de valor afegit 
(focus en sector industrials i de serveis de suport a la producció).  

- Publicació en línia d’un directori d’empreses de recent creació amb la presentació dels serveis i productes 
que ofereixen (difusió a través de les xarxes socials) i l’actualització del directori empresarial. 

Capacitació  

- Identificar i recopilar materials i eines adreçats a emprenedors/es (guies i manuals). Centrar-ho sobretot en 
l’àmbit del comerç i la restauració. Difusió d’aquestes eines a través del web i de les xarxes socials. 

- Tallers de capacitació d’emprenedors/es en l’elaboració del pla d’empresa. Es planteja grupal (encara que 
sigui en petit comitè) per tal que es generin sinèrgies i la cooperació. Impulsar-ne 3-4 a l’any. 

Espais per l’allotjament empresarial 

- Cessió d’espais de l’àrea de Promoció Econòmica i provisió de serveis a emprenedors/es: domiciliació, espais 
de coworking, despatxos i aules. 

- Viver d’empreses (prioritzar aquelles activitats de valor afegit pel polígon, és a dir la provisió de serveis 
avançats de suport a la producció). 

- Viver de naus industrials. 

- Donar a conèixer de manera conjunta totes les actuacions en aquest àmbit. 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sensibilització cap a la emprenedoria         

Orientació i suport         

Acompanyament en la posada en marxa         

Capacitació         

Espais per l’allotjament empresarial         

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de sol·licituds d’informació sobre ajuts i recursos per a l’emprenedoria. 

- Nombre d’assistents a les sessions informatives. 

- Nombre d’assessoraments personalitzats per a la creació d’empresa. 

- Nombre d’assessoraments especialitzats per a iniciatives d’alt valor afegit. 

- Nombre d’empreses creades. 

- Nombre d’empreses creades amb el suport del servei. 

- Percentatge d’empreses creades amb el suport del servei (%). 
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Nom del projecte 
Suport a l’emprenedor/a 

- Nombre de consultes als materials d’emprenedoria. 

- Nombre d’assistents als tallers de capacitació. 

- Nombre d’empreses allotjades al viver. 

- Nombre d’empreses allotjades al viver de naus industrials. 

- Nombre d’usos dels espais del servei de promoció econòmica. 

- Nombre d’assistents a la jornada d’emprenedoria.  

- Nombre d’entrevistes a emprenedors/es publicades. 

Entitat  responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees de Joventut, Alcaldia i Educació.  

Altres agents implicats 

Escoles de primària i l’IES Celrà. Consell comarcal del Gironès. Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Girona. Universitat de Girona.  Xarxa Gironina de Creació d’empreses. Consorci de Vivers Territorials de la 
Demarcació de Girona. 

Pressupost 

a) 36.000€ formació  (d’aquests, 3000 € per a l’any 2014 finançat a través del Catalunya Emprèn) representen 
6000 € anuals fins 2020.  

b) 120.816  € 50% dedicació d’un tècnic/a d’empresa fins a l’any 2020 (per a l’any 2014 es cofinancen 9.163€ 
a través del Catalunya Emprèn) 

c) 2.000 € material i difusió 

d) 5.000€ borsa per a consultors externs 

Total: 163.816 € 

Fonts de finançament  previstes 

Recursos propis. Diputació de Girona. A través de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica es finança 
part del personal destinat al servei d’emprenedoria. Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i 
Ocupació. Programa INICIA per la Creació d’Empreses. Departament d’Ensenyament. 

Actualment s’ha sol·licitat un projecte en el marc del Catalunya Empren juntament amb el Consell Comarcal del 
Gironès, Salt, Vilablareix i Celrà.  

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

1 tècnic/a d’empresa. Consultors empresarials externs i ponents / formadors. 1 sala, taula, cadires, ordinador, 
telèfon. 

Documents relacionats 

Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació (Generalitat de Catalunya): Llibre verd de la 
creació d’empreses a Catalunya. (2006). Veure enllaç. 

Departament de Treball i Indústria: Productes de suport a l’emprenedoria.(2006) Veure enllaç. 

Web del Departament d’Empresa i Ocupació. Veure enllaç. 

Portal Catalunya Emprèn (Generalitat de Catalunya). Veure enllaç. 

Observacions 

Atès que hi ha una concentració important d’emprenedors/es en el comerç i la restauració en aquests sectors es 
proposa que el servei d’emprenedoria elabori i identifiqui diferents recursos (guies i manuals) per a 
l’assessorament per la posada en marxa de negocis en aquests sectors: guies per a l’elaboració del pla d’empresa 
específiques, càpsules formatives adreçades a emprenedors/es d’aquests sectors, informació sobre els tràmits 
necessaris per establir l'empresa. 

L’atenció personalitzada a projectes d’emprenedoria s’hauria de limitar a aquells projectes que aportin un valor 
afegit important: serveis avançats de suport empresarial, productes i serveis innovadors o on hi ha una manca 
d’oferta al territori, que requereixen una inversió important i comporten creació de llocs de treball, etc. Aquest 
servei hauria de comptar amb el suport puntual d’una xarxa de consultors/es especialitzats que puguin donar 
resposta a les necessitats específiques del projecte. 

En aquesta acció és important que es faci difusió a la resta d’Ajuntaments de la Llera de totes les activitats 
impulsades pel servei, mitjançant la publicació en els plafons municipals i en els comerços. 

 

http://www20.gencat.cat/docs/treball/03%20-%20Centre%20de%20documentacio/Documents/01%20-%20Publicacions/04%20-%20Empresa/Arxius/doc_36320331_1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/treball/03%20-%20Centre%20de%20documentacio/Documents/01%20-%20Publicacions/04%20-%20Empresa/Arxius/doc_25955337_1.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=5abd64b2899af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5abd64b2899af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/
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Objectiu 3.2 MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES PIME 

Programa 3.2.1 Suport a l’obertura de mercats i la millora de la competitivitat 

Projecte 3.2.1.1 Consolidació i creixement empresarial 

Nom del projecte 
Consolidació i creixement empresarial 

Línia Estratègica L3. DONAR SUPORT A LA INICIATIVA EMPRENEDORA I A LA MILLORA DE LA 
COMPETITIVITAT DE LES PIME 

Objectiu estratègic MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES PIMES 

Programa Creixement empresarial 

Descripció general de l’actuació 

Les actuacions que es contemplen van encaminades a donar suport en els processos de consolidació,  creixement 
i millora de la competitivitat de les micro, petites i mitjanes empreses de la Llera.  

Contempla activitats de detecció de necessitats empresarials, presentacions de solucions, assessoraments 
personalitzats, l’organització de sessions informatives i d’orientació en àmbits com la cerca de finançament, la 
internacionalització, la innovació, etc. També inclou actuacions per fomentar les relacions interempresarials. 

Objectius 

Detectar les necessitats i interessos de les 

empreses de cara a millorar la seva 
competitivitat per tal d’oferir serveis ajustats a 

la realitat empresarial. 

Donar suport a les empreses en les àrees de 
millora detectades oferint informació i 
orientació sobre solucions, eines, ajuts i 
proveïdors. 

Acompanyar i donar pautes a les empreses que 
requereixen algun tipus de suport en la 
implementació dels canvis. 

Incrementar el potencial de les micro i petites 
empreses mitjançant la cooperació 
empresarial. 

Crear ocupació com a conseqüència de la 
millora de la competitivitat interna que es 
deriva de les actuacions proposades. 

Resultats esperats  

Un cens d’empreses. 

Una diagnosi del teixit productiu local que identifiqui les 
necessitats de millora. 

Una borsa d’empreses proveïdores de serveis i de consultors 
especialitzats en gestió i estratègia empresarial. 

Un catàleg de solucions empresarials. 

10 empreses/any diagnosticades i assessorades. 

Empreses que han assistit a les presentacions de solucions. 

Butlletins informatius sobre ajuts, jornades, eines. 

Empreses que s’han informat sobre internacionalització. 

Empreses que han participat en algun mòdul formatiu. 

Empreses que s’han iniciat en l’exportació. 

Augment de les relacions i de coneixement mutu entre 
empreses locals. 

Destinataris del projecte 

Micro, petites i mitjanes empreses, especialment aquelles que tinguin una voluntat de reenfocament estratègic, 
requereixin millores en la gestió, que es plantegin la cooperació empresarial, que estiguin en procés de canvi o 
que vulguin introduir elements d’innovació. 

Activitats de l’actuació 

Prospecció empresarial i detecció de necessitats empresarials 

 Anàlisi de la informació del teixit productiu i empresarial local i obtenció d’informació de contacte de les 
empreses. 

 Identificació de les empreses a contactar/visitar (unes 15-20 empreses l’any, 1-2 al mes). 

 Preparació, desenvolupament i seguiment de les visites a empreses. 

Consolidació empresarial 

 Cerca d’especialistes i d’empreses proveïdores de solucions en cadascuna de les matèries en les que s’han 
detectat necessitats i/o oportunitats de millora. 

 Presentacions de solucions i de serveis empresarials avançats en relació a aquests elements detectats.  

 Servei especialitzat de diagnòstic i d’assessorament empresarial en el que s’analitza la situació actual de 
l'empresa, s’identifiquen mesures de millora i es fa un seguiment del procés.  

 Acords de col·laboració amb acceleradores i incubadores d’Startups. 
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Nom del projecte 
Consolidació i creixement empresarial 

 Servei de suport en la recerca de finançament. Informació sobre les línies públiques de finançament 

empresarial, sobre jornades i fòrums que s’organitzen en el context més proper, acords amb entitats 
financeres, difusió de manuals i guies per a l’obtenció de finançament, etc. 

Ampliació i diversificació de mercats 

 Organització de sessions informatives i d’orientació per a la internacionalització de les empreses, amb la 
col·laboració d’ACC1O i la Cambra (un cop l’any). 

 Servei d’informació sobre les ajuts i subvencions adreçats a la internacionalització de les empreses 
(enviament de butlletins i correus electrònics informant de les convocatòries). 

 Organització de càpsules formatives sobre internacionalització, obertura de mercats, màrqueting. 

 Programa d’iniciació a l’exportació: capacitació/acompanyament a un grup d’empreses interessades en 
internacionalitzar-se (posar el focus en el sector industrial) mitjançant l’assessorament personalitzat per part 
d’experts en la matèria. Plantejar una metodologia que en part sigui grupal i incorpori també les tutories. 

Cooperació i networking empresarial 

 Presentacions d’empreses locals proveïdores de serveis. Borsa d’intercanvis empresarials. 

 Organització d’activitats de networking, sinergies empresarials. 

 Organització d’una jornada empresarial anual (n’hi ha 176 amb seu social). 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prospecció empresarial i detecció de 
necessitats empresarials 

        

Consolidació empresarial         

Ampliació i diversificació de mercats         

Cooperació empresarial         

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre d’empreses del cens. 

- Nombre d’empreses visitades. 

- Nombre de presentacions de solucions realitzades. 

- Nombre d’empreses ateses pel servei. 

- Nombre d’empreses assessorades. 

- Nombre d’empreses que han participat en accions formatives. 

- Nombre d’empreses participants en els programes d’iniciació a la internacionalització. 

- Nombre de butlletins informatius publicats. 

- Nombre d’empreses subscrites al butlletí. 

- Nombre de presentacions d’empreses locals realitzades. 

- Nombre d’empreses que han assistit a les jornades empresarials i de networking. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Comunicació i Alcaldia. 

Altres agents implicats 

Diputació de Girona, Consell Comarcal, Associacions d’empresaris, ACC1O, Cambra de Comerç de Girona. 
Proveïdors de solucions i serveis. 

Pressupost 

a) 4.000€ experts externs 
b) 63.428.,4 € 30% anual fins 2020 de la dedicació d’un tècnic/a mig (tècnic/a d’empresa) 
c) 500 € material de difusió dels serveis 
d) 2.000€ copagament per part de les empreses que reben el servei. 

Total: 69.928,4€ 

Fonts de finançament previstes 

Recursos propis.  
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Nom del projecte 
Consolidació i creixement empresarial 

És una via en la que es important obtenir recursos del departament d’empresa i ocupació a través de les 
diverses línies de subvencions que puguin aparèixer, i si cal fent propostes directes.  

ORDRE EMO/194/2013,  de 2 d'agost,  per la qual s'aproven les bases reguladores  i  s'obre  la  convocatòria  de 
la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament del circulant i la inversió en projectes d'innovació, 
internacionalització i industrialització. 

RESOLUCIÓ EMO/2301/2013, de 29 d’octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del 
Programa de Creixement i Diversificació de Mercats. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Tècnics de promoció econòmica de Celrà, i suport extern especialitzat. Sales de reunions i aules formatives.  

Documents relacionats 

Diputació de Barcelona. Servei de Teixit Productiu (2013). Recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial. 

Ajuts Innoempresa. Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses (PIME). Veure enllaç. 

Serveis a l’empresa de Barcelona Actíva. Veure enllaç. 

Banc de casos d’experiències empresarials en el marc de ‘Catalunya Emprèn’. Veure enllaç. 

L’acompanyament a la internacionalització, nova aposta del Servei d’empresa del Consorci de Vall del Ges, Orís 
i Bisaura. Veure enllaç. 

L’Ajuntament de Manresa impulsa un projecte per afavorir la internacionalització. Veure enllaç.  

Sta. Perpètua de Mogoda. Projecte pilot d’internacionalització. Veure enllaç. 

Observacions 

 Programa de foment a l’exportació, grups d’exportació Acc10. 

 

Línia 4 MILLORAR LES CONDICIONS D’OCUPABILITAT DE JOVES I DELS 

COL·LECTIUS AMB MAJORS DIFICULTATS PER TROBAR FEINA 

Objectiu 4.1 ADEQUACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE LA POBLACIÓ A LES 

DEMANDES DE LES EMPRESES 

Programa 4.1.1 Foment FP Industrial i a la diversificació de l'oferta formativa 

Projecte 4.1.1.1 Pla de foment de la formació professional 

Nom del projecte 
Foment de la formació professional 

Línia Estratègica L4. MILLORAR LES CONDICIONS D’OCUPABILITAT DELS JOVES I DELS 

COL·LECTIUS AMB MAJORS DIFICULTATS PER TROBAR FEINA I DONAR SUPORT A 
LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE PUGUIN GENERAR OCUPACIÓ 

Objectiu estratègic ADEQUACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE LA POBLACIÓ A LES 
DEMANDES DE LES EMPRESES 

Programa Forment de la Formació Professional relacionada amb l’àmbit industrial i 
diversificació de l’oferta formativa 

Descripció general de l’actuació 

Es tracta d’elaborar un pla pel foment de la formació professional, que potenciï la qualificació de la població del 
territori per la millora de la seva ocupabilitat, així com també permeti articular una oferta de formació professional 
que s’adeqüi a les necessitats del teixit productiu. Aquest pla engloba tres actuacions: la creació d’un nou cicle 
formatiu al territori, la promoció d’experiències de formació dual i l’acompanyament a centres de formació del 
territori per a ser homologats com a centre de formació per l’ocupació.  

Per un costat, en base a les prioritats formatives identificades es planteja la implementació d’un nou cicle formatiu 
corresponent a la família professional de Química aplicada a l’àmbit industrial, que doni resposta i s’adeqüi a les 
necessitats del sector químic de la demarcació i comptant amb la col·laboració dels centres d’educació secundària 
del territori (IES Montilivi i IES Celrà). En aquest cas, serà necessari un període de negociació amb el Departament 
d’Ensenyament com a autoritat competent, per a la creació del nou cicle.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=61e0130d608ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=61e0130d608ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=10180c4ea1c9a3100c4ea1c9a3108d0c1e0aRCRD
http://www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/cat/creixement-d-empreses-i-innovacio/nous_mercats/acces_nous_mercats.jsp
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/experiencies/index.jsp
http://www.vilaweb.cat/noticia/4135687/20130725/consorci-vall-ges-oris-bisuara-ajudara-empreses-internacionalitzar.html
http://www.ajmanresa.cat/web/detall_noticia.php?noticia=3936
http://www.staperpetua.cat/perfil/recursos/recursos/projecte_annex_ppi.pdf
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Nom del projecte 
Foment de la formació professional 

Per un altre costat, es planteja l’articulació d’experiències de formació dual entre instituts que ofereixen cicles 
formatius d’interès i les empreses del territori. Amb la formació dual s’aconsegueix oferir als alumnes dels cicles 
una experiència de formació pràctica en un entorn real de treball i que els serveix, al mateix temps, per a 
l’obtenció de la titulació i l’adquisició de certa experiència laboral. Per a les empreses col·laboradores, aquestes 
experiències els ofereixen la possibilitat de formar a possibles futurs treballadors, adaptant aquesta formació als 
requisits del lloc de treball i als valors de l’empresa.  

En tercer lloc, acompanyar i assessorar als centres de formació del territori vinculats als sectors de l’hípica i 
d’activitats esportives d’aventura, en el procés de negociació amb les autoritats competents per què la formació 
que ofereixen sigui reconeguda com a formació professional i formació vinculada a les qualificacions professionals 

de l’INCUAL i l’ICQP.  

Objectius 

Oferir des del territori una oferta formativa 
reconeguda, adaptada a les necessitats del 
teixit productiu local i amb possibilitats reals 
d’ocupació. 

Promoure la permanència dels joves en el 
territori, millorant la seva ocupabilitat en 
aquest.  

Articular un espai de col·laboració entre les 
empreses del territori i els instituts de 
secundària per apropar la formació dels joves 
a la realitat de les empreses. 

Donar suport a l’oferta privada de formació 
professional. 

Implicar a les empreses del territori en la 
formació i la millora de l’ocupabilitat dels 
joves.  

Resultats esperats  

Canalitzar els interessos de les empreses del sector químic per 
a la implementació d’un cicle formatiu vinculat a la família 
professional de Química en l’àmbit industrial. 

Disposar d’un cicle formatiu al territori. 

Comptar amb la voluntat de col·laboració d’empreses del 
territori i d’instituts de secundària que imparteixen cicles 
formatius d’interès, per promoure formació dual.  

Convenis de col·laboració signats amb empreses  i instituts per 
acollir a joves del territori en període de pràctiques laborals 
remunerades.  

Alumnes que obtenen la titulació del cicle formatiu mitjançant 
el procés de formació dual.  

Alumnes graduats que són contractats per empreses del 
territori un cop finalitzat el procés de formació dual. 

Destinataris del projecte 

Població en general i, en especial, joves d’entre 18 i 25 anys. Alumnes de cicles formatius d’instituts de 
secundària. Empreses del territori.  

Activitats de l’actuació 

Implementació d’un cicle formatiu de Química en l’àmbit industrial 

 Seleccionar el cicle formatiu de la família professional de Química que millor s’adapti a les necessitats de les 
empreses del sector de la demarcació. 

 Consensuar amb l’Institut Montilivi i l’Institut de Celrà la proposta de cicle formatiu i el model de gestió del 
mateix.  

 Obtenir el suport d’empreses del sector químic de la demarcació de Girona per la implementació del cicle (4 
empreses).  

 Elaborar la justificació sobre la idoneïtat del cicle formatiu adaptat a l’activitat empresarial de la demarcació, 
juntament amb una proposta de funcionament pràctic del cicle i de les funcions dels diferents agents 
implicats. 

 Formalitzar la sol·licitud al Departament d’Ensenyament de la Generalitat i portar a terme el procés de 
negociació i acord fins la seva autorització.  

 Donar a conèixer a la població del territori l’inici del nou cicle formatiu.  
 Aprovisionar els recursos humans i l’espai per portar a terme el cicle formatiu i iniciar la seva impartició. 

Articulació d’experiències de formació dual 

 Realització de sessions d’informació sobre la formació dual adreçades a les empreses locals per detectar el 
seu interès i promoure la seva adhesió com a centres col·laboradors (15-20 empreses). 

 Contacte des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local amb el Departament d’Ensenyament 
per la introducció de la formació dual en els centres educatius que imparteixen cicles formatius d’interès per 
les empreses del territori.  

 Signatura de convenis de col·laboració entre els instituts de secundària que deriven alumnes i les empreses 
que els acullen (10-12 alumnes). 

 Realització de reunions de preparació del procés de treball entre els instituts de secundària i les empreses 
col·laboradores.  



[PLA ESTRATEGIC EN L’AMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ECONOMIC I L’OCUPACIO 

DE LA LLERA DEL RIU TER 2013-2020] 
 

 

[Pla d’acció] Pàg. 52 

Nom del projecte 
Foment de la formació professional 

 Establiment de contactes amb els tutors dels instituts de secundària i els tutors d’empresa durant l’estada 
dels alumnes al centre de treball, per realitzar-ne el seguiment i vetllar per la resolució d’incidències 
(establiment de 2 contactes per alumnes, al tutor de l’institut i al tutor de l’empresa). 

 Donar a conèixer a la població del territori els instituts i les empreses que acullen joves del territori i difondre 
els seus testimonis sobre el procés.  

 Celebració d’un acte de lliurament de diplomes als alumnes participants que obtenen la titulació del cicle 
formatiu al finalitzar el procés, comptant amb la presència de personal docent dels instituts i representants 
de les empreses participants.  

Acompanyament de centres formatius del territori per l’homologació de la formació 

 Acompanyar en el procés de negociació amb Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per tal que 
reconegui el centre La Cava com a centre col·laborador per a l’obtenció del cicle formatiu de grau superior 
en hípica i d’altres iniciatives privades que puguin sorgir.  

 Iniciar un procés de contactes i negociació amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural per tal que la formació del centre La Cava sigui reconeguda com a mòdul formatius de l’àmbit 
eqüestre vinculats a la qualificació professional de cura i maneig de cavalls (nivell 2) i de guia per itineraris 
eqüestres en el medi natural. 

 Acompanyar al centre de formació InforCelrà en el procés d’acreditació al Registre de centres i entitats de 
formació del Servei d'Ocupació de Catalunya i establir una mesa de treball per tal de valorar les especialitats 
formatives.  

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tasques prèvies. Contactes polítics. 
Redacció i presentació de proposta. 

        

Implementació d’un cicle formatiu de 
Química en l’àmbit industrial 

        

Articulació d’experiències de formació 
dual 

        

Acompanyament de centres formatius 

del territori per l’homologació de la 
formació 

        

Indicadors de seguiment i avaluació 

Implementació del nou cicle formatiu 

- Nombre d’empreses implicades en el procés preparatori. 

- Nombre reunions i contactes realitzats amb el Departament d’Ensenyament. 

- Nombre d’alumnes inscrits al nou cicle. 

Implementació de la formació dual 

- Nombre d’empreses contactades amb les sessions d’informació. 

- Nombre de convenis signats per acollir alumnes de formació dual. 

- Nombre d’empreses col·laboradores.  

- Nombre d’instituts de secundària que deriven alumnes.  

- Nombre d’alumnes participants.  

- Nombre d’alumnes que obtenen la titulació al finalitzar el procés.  

- Grau de satisfacció de les empreses col·laboradores de formar i acollir alumnes als seus centres de treball. 

Acompanyament de centres formatius del territori per l’homologació de la formació 

- Nombre reunions i contactes realitzats amb el Departament d’Ensenyament i amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

- Nombre d’alumnes inscrits a les formacions homologades. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees d’Educació, joventut i Alcaldia.  

Altres agents implicats 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i 
Ocupació. Empreses del territori. IES Celrà i centres educatius de secundària propers. Institut Obert de Catalunya. 
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Nom del projecte 
Foment de la formació professional 

Centre de formació. 

Pressupost 

a) 6.040,8 € 10% de la dedicació d’un tècnic/a mig (tècnic/a d’empresa) anys 2016-2017. 
b) 12.000 € despeses per formació ( 3000 anual 2016-2020). 
c) 1.000 € material de difusió de l’oferta formativa ( 250 € a partir del 2016-2020). 

Total: 19.040,8 € 

Fonts de finançament previstes 

Recursos propis. 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Professorat, un/a tècnic/a local de referència, aules i espais de formació.  

Un/a tècnic/a que faci la coordinació amb els instituts de secundària i les empreses (en el cas de la formació 
dual) 

Documents relacionats 

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures de flexibilitzadores i actuacions 
en la formació professional inicial (annex 3). (DOGC Núm. 6220 – 26.9.2012). 

Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, 
3/3/2011). 

Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de 
formació professional inicial (DOGC núm. 6155, 22/06/2012). 

Consell Català de Formació Professional: III Pla General de Formació Professional a Catalunya 2013-2016 (2013). 

Bloc del Consell Català de Formació Professional. Veure enllaç. 

Departament d’Ensenyament: Empreses – Formació Professional dual. Relació de centres i empreses que 
col·laboren en experiències de formació professional dual. Veure enllaç.  

Observacions 

Els cicles formatius d’interès per portar a terme experiències de formació dual són els vinculats a les famílies 

professionals de Química, Indústries alimentàries, Agrària i Esport, en concret els relacionats amb la hípica i la 
navegació amb caiac. En aquest sentit, es pot començar a treballar amb instituts propers al territori que ja 
imparteixen formació dual, com els següents:  

 Hostalric: Institut Vescomtat de Cabrera, cicle formatiu de grau mitjà d’Elaboració de productes 
alimentaris, en col·laboració amb 8 empreses. 

 Llançà: Institut de Llançà, cicle formatiu de grau mitjà d’Olis d’oliva i vins, en col·laboració amb 14 
cellers, caves i empreses de l’àmbit. 

En segon terme, es pot comptar amb la col·laboració d’instituts que imparteixen cicles formatius de les famílies 
professionals d’interès pel territori, en els quals es podria explorar la possibilitat d’iniciar experiències de formació 
dual amb empreses i que són els següents:  

 Monells: ECA Empordà, cicle formatiu de grau superior de Processos i qualitat en la indústria 
alimentària.  

 Santa Coloma de Farnés: ECA Santa Coloma de Farnés, cicle formatiu de grau superior de Gestió 
forestal i del medi natural 

 Bages: Joviat (centre privat), ofereix els dos cicles de grau mig i el cicle de grau superior relacionats 
amb els ensenyaments esportius eqüestres.  

 Lloret: Institut Rocagrossa, ofereix el cicles formatiu de grau mitjà de Conducció d’activitats 
fisicoesportives en el medi natural. 

 

 

 

http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/consellfp/
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=d1ade7343044d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD


[PLA ESTRATEGIC EN L’AMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ECONOMIC I L’OCUPACIO 

DE LA LLERA DEL RIU TER 2013-2020] 
 

 

[Pla d’acció] Pàg. 54 

Programa 4.1.2 Suport a la inserció laboral dels joves 

Projecte 4.1.2.1 Reforçament itinerari formatiu 

Nom del projecte 
Reforçament de l’itinerari formatiu 

Línia Estratègica L4. MILLORAR LES CONDICIONS D’OCUPABILITAT DELS JOVES I DELS 

COL·LECTIUS AMB MAJORS DIFICULTATS PER TROBAR FEINA I DONAR SUPORT A 
LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE PUGUIN GENERAR OCUPACIÓ 

Objectiu estratègic ADEQUACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE LA POBLACIÓ A LES 
DEMANDES DE LES EMPRESES 

Programa Suport a la inserció laboral dels joves 

Descripció general de l’actuació 

Es tracta d’orientar als joves en l’etapa final de la secundària obligatòria perquè coneguin la realitat d’empreses 
del territori en diversos sectors econòmics d’interès (com l’agrari, l’industrial i els serveis), per tal de motivar-los 
a continuar el seu itinerari formatiu i proporcionar-los eines per decidir l’opció més adequada a les seves 
expectatives i perfil.  

Objectius 

Evitar que els joves abandonin l’ESO i detectar 
alumnes amb necessitats d’acompanyament. 

Orientar i motivar als joves de l’ESO per la 
formació i el treball, apropant-los al 
coneixement de contextos reals de treball 
d’empreses del territori.  

Contribuir a evitar l’abandonament d’aquests 
joves del sistema educatiu.   

Resultats esperats  

Motivació dels joves per continuar el seu itinerari formatiu.  

Millora del coneixement que tenen els joves del món del treball 
i de les ocupacions vinculades als sectors d’activitat de les 
empreses visitades.  

Obtenció del graduat escolar per part dels joves participants. 

Major seguiment de la formació professional per part dels joves. 

Destinataris del projecte 

Nois i noies del territori d’entre 15 i 16 any, cursant el segon cicle d’ESO en general, i en especial casos d’alumnes 
amb dificultats i desmotivació pels estudis.  

Activitats de l’actuació 

Selecció dels participants i disseny del projecte 

 Xerrada sobre els PQPI. Xerrada adreçada a pares i mares amb fills/es als últims cursos de l'ESO interessats 

en formació no reglada consistent en informar en què consisteixen els Programes de Qualificació Professional 

Inicial. També oberta a qualsevol altra persona interessada. 

 Establiment de contactes amb l’IES Celrà i les empreses de sectors clau (agrari, industrial i serveis), per 
acordar el contingut i la programació de les activitats que realitzaran els joves.  

 Selecció dels alumnes participants del segon cicle d’ESO, identificant també casos amb dificultats o risc 
d’abandonament dels estudis. 

Orientació i seguiment dels alumnes 

 Realització de tutories d’orientació i seguiment personalitzades, per definir l’itinerari acadèmic i professional 
més adient a cada alumne i fer-ne seguiment durant tot el procés. Es tracta de presentar, analitzar i valorar 
cadascun dels oficis. Valorar les possibles sortides laborals. Donar eines per a la reflexió entorn les 
competències professionals. 

 Acompanyament final en la presa de decisions. 

Tasts d’oficis 

 Realització de visites grupals a les empreses col·laboradores, per conèixer determinades ocupacions d’interès 
pels joves en el seu context real de treball i triar els tallers ocupacionals a realitzar. 

 Realització de tallers ocupacionals, en diverses especialitats i sectors, d’entre 10 i 12 hores de durada cada 
un. 

 Donar continuïtat al Projecte Empresa pels estudiants amb majors dificultats per seguir l’escolarització (veure 
Observacions). 
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Nom del projecte 
Reforçament de l’itinerari formatiu 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Selecció dels participants i disseny del 
projecte 

        

Orientació i seguiment dels alumnes         

Tasts d’oficis         

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de contactes realitzats amb representants d’empreses del territori. 

- Nombre d’alumnes participants.  

- Nombre de tutories personalitzades realitzades. 

- Nombre de visites grupals realitzades.  

- Nombre d’empreses i professionals visitats.  

- Nombre de tallers ocupacionals realitzats i total d’hores de formació realitzades.  

- Nombre de participants que obtenen el graduat escolar al finalitzar el procés.  

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local i l’àrea de Joventut. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees d’Educació de l’Ajuntament de Celrà,  Alcaldia i Joventut. 

Altres agents implicats 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Departament d’Empresa i Ocupació. Empreses del 
territori. IES Celrà i centres educatius de secundària propers. Gremis i associacions empresarials i sindicals de la 
demarcació. 

Pressupost 

a) 7.551 € 5% de la dedicació d’un tècnic/a mig (tècnic/a d’empresa) període 2016-2020. 
b) 35.000€ ( 7000 € anual 2015-2020 pressupost del projecte empresa de l’IES). 

Total: 42.551 € 

Fonts de finançament previstes 

Recursos propis. Subvenció del SOC. Fons Social Europeu. Direcció General de Joventut. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Un/a tècnic/a responsable de l’orientació i el seguiment.  

Documents relacionats 

Diputació de Barcelona. Àrea d’Educació. Accions per a la transició de l’escola al treball. Veure enllaç. 
Consorci d’Educació de Barcelona. Guia de recursos de suport a l’orientació acadèmica i professional per a 
l’alumnat i les famílies. Veure enllaç.  
Xarxa Transició Educació Treball (Xarxa TET) del Vallès Oriental. Veure enllaç. 
Martínez, Màrius (2010). L'orientació a les xarxes locals de transició escola-treball. Document elaborat per al 
curs L'orientació a les xarxes locals de transició escola-treball (TET) del Baix Llobregat del Programa de formació 

continuada de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona. 
Funes, Jaume (2009). L'acompanyament dels nois i noies adolescents en les seves transicions quan s'acaba 
l'escola obligatòria. Document elaborat per al curs A la Transició escola-treball (TET) parlem 
d'acompanyament del Programa de formació continuada de l'Àrea d'Educació. de la Diputació de Barcelona.  
Observacions 

El Projecte Empresa va néixer dins del Pla educatiu d'entorn, i consisteix en seleccionar a un grup de nois i noies 
d’entre 9 i 15 anys, i aquests fan unes practiques segons els seus interessos, alguns a tallers mecànics, al 
geriàtric, a promoció econòmica i també en algunes empreses del polígon. La dificultat d’implementar aquest 
projecte és que en ser menors d’edat no poden treballar en segons quines tasques atesa la seva perillositat o 
risc laboral, també requereixen major atenció i no és fàcil trobar tasques que puguin desenvolupar però, malgrat 
tot, l'experiència es positiva i es continua fent. 

 

http://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/accions-per-a-la-transicio-escola-treball
http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/05_orientacio/guies_orientacio/GUIA_RECURSOS_ORIENTACIO_GTO2_families_22-03-2011.pdf
http://www.diba.cat/web/educacio/recursos/publica/publicacions/caminet
http://www.diba.cat/web/educacio/recursos/publica/publicacions/orientacio
http://www.diba.cat/web/educacio/recursos/publica/publicacions/acompanyament
http://www.diba.cat/web/educacio/recursos/publica/publicacions/acompanyament
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Projecte 4.1.2.2 Foment de la contractació i reforç de l’experiència laboral de joves 

Nom del projecte 
Foment de la contractació i reforç de l’experiència laboral de joves 

Línia Estratègica L4. MILLORAR LES CONDICIONS D’OCUPABILITAT DELS JOVES I DELS 
COL·LECTIUS AMB MAJORS DIFICULTATS PER TROBAR FEINA I DONAR SUPORT A 
LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE PUGUIN GENERAR OCUPACIÓ 

Objectiu estratègic ADEQUACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE LA POBLACIÓ A LES 
DEMANDES DE LES EMPRESES 

Programa Suport a la inserció laboral dels joves 

Descripció general de l’actuació 

El programa contempla, d’una banda, actuacions pel foment de la contractació i, de l’altra, actuacions per a la 
realització de pràctiques a l’empresa. 

Així, aquesta actuació vol facilitar l’accés a la realització de pràctiques en empreses a totes aquells joves que ho 
desitgin, donant a conèixer totes les vies que hi ha per fer-ho, orientant al jove sobre quina opció li és més 
adequada i donant-li suport en els tràmits i gestions necessaris. Igualment, depenent de quin tipus de pràctiques 
es tracti, el servei farà també un seguiment de les pràctiques. 

També es planteja donar ajuts econòmics a les empreses perquè contractin joves de fins a 30 anys per un període 
de temps per tal que adquireixin experiència professional, al temps que es formen, ja sigui a la mateixa empresa, 
al servei de promoció econòmica o a través d’una altra entitat. Així, el jove incrementa el seu nivell de 
competències i la seva ocupabilitat. 

Objectius 

Donar informació completa i exhaustiva als 

joves sobre les possibilitats que hi ha de fer 
pràctiques a l’empresa. 

Donar informació completa i exhaustiva a les 
empreses sobre com poden fer per tenir algú 
en pràctiques. 

Facilitar que aquelles persones que vulguin fer 
pràctiques però que no estiguin cursant cap 
tipus d’estudi, puguin fer-ho. 

Complementar la tasca dels centres educatius 
en el contacte i cerca d’empreses per fer 
pràctiques. 

Proporcionar un període mínim d’experiència 
laboral a joves en un àmbit concret de treball. 

Incentivar les empreses que facin el pas de 
contractar una persona que, d’altra manera, 
no es podrien permetre. 

Assegurar que els fons destinats a les 
empreses reverteixen en una millora de les 
competències professionals dels joves. 

Fomentar que els joves segueixin dins d’un 
itinerari formatiu. 

Facilitar que els joves tinguin una formació 
acreditada oficialment. 

Millorar l’adquisició d’hàbits laborals, d’actituds 
i d’habilitats socials. 

Resultats esperats  

Recull exhaustiu i actualitzat d’informació sobre els mecanismes 
de realització de pràctiques en empreses i la seva regulació. 

Increment de la borsa d’empreses interessades a oferir 
pràctiques laborals als joves. 

Millora en la capacitat de donar resposta a les demandes que 
arriben al servei per part de joves relacionades amb la 
realització de practiques. 

Millora de l’encaix entre els requeriments empresarials i l’oferta 
de mà d’obra. 

Creació de llocs de treball per a joves desocupats. 

Disposar d’un qüestionari d’avaluació de competències a 
l’empresa. 

Millora de l’ocupabilitat dels joves. 

Destinataris del projecte 

Joves a l’atur que necessitin experiència laboral en general, o experiència laboral en un sector en concret, i que 
considerin les pràctiques com una opció vàlida a tal efecte. Empreses que vulguin persones per realitzar 
pràctiques laborals o no laborals. Centres educatius que necessitin contactar empreses per fer pràctiques. 

Joves a l’atur (si es planteja l’actuació en el marc del programa ‘Fem Ocupació per joves’ serà per aquells entre 
18 i 30 anys que tinguin l’ESO o el Batxillerat, prioritàriament els que tinguin experiència professional). 
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Nom del projecte 
Foment de la contractació i reforç de l’experiència laboral de joves 

Activitats de l’actuació 

Realització de pràctiques en empreses 

- Informar a persones i empreses sobre les vies que hi a per fer pràctiques, de les condicions i normativa que 
les regula, dels requisits necessaris per accedir-hi, de les implicacions a nivell fiscal, així com de les gestions 
i tràmits que cal realitzar. 

- Contactar i captar empreses interessades en tenir persones en pràctiques. 
- Seleccionar possibles candidats o candidates entre els usuaris/es del servei (sobretot aquelles que els manca 

experiència laboral). 
- Suport en la realització de tràmits. 
- Seguiment i tutorització. 

Foment de la contractació de joves 

- Cercar empreses que participin en l’actuació contractant joves, i assessorar-les en tot el procés. 
- Orientar i acompanyar els joves en el procés d’inserció. 

- Assegurar la formació del jove vinculada al lloc de treball, ja sigui proveint-la directament o derivant-lo a 
una altra entitat (preferentment que sigui una formació que permeti al jove obtenir un certificat de 
professionalitat o l’acreditació d’un mòdul formatiu complet). 

- Fer el seguiment del jove durant la contractació laboral. 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Realització de pràctiques en empreses         

Foment de la contractació de joves         

Indicadors de seguiment i avaluació 

Realització de pràctiques en empreses 

- Nombre de persones i empreses  informades. 
- Nombre d’empreses que participen en el programa. 
- Nombre d’usuaris/es que participen en el programa. 
- Nivell de satisfacció de les empreses amb la gestió i seguiment del programa. 
- Nivell de satisfacció dels usuaris/es del programa. 

Foment de la contractació de joves 

- Nombre de joves participants en el procés d’orientació i selecció. 

- Nombre de contractes signats. 

- Informes d’avaluació de competències elaborats. 

- Nombre i freqüència d’entrevistes de seguiment realitzades a les empreses. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà i Àrea de Joventut. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Educació. Àrea de promoció econòmica i desenvolupament local de l’Ajuntament de Celrà. Alcaldia.. 

Altres agents implicats 

Empreses. Centres educatius. 

Pressupost 

a) 31.714,2 € ( 4.530€ anual) 15% de la dedicació d’un tècnic/a mig (tècnic/a d’empresa). 
b) 21.000 € (3.000€ anual fins 2020 ) formadors externs. 
c) 10.500 € (1.500€ anual fins 2020)  tutorització i seguiment dels joves 
d) 21.000 € ( anualment 3.000€ suport a la contractació juvenil) . 

Total: 73.724,7 € 

Fonts de finançament previstes 

Recursos propis. Departament d’Empresa i Ocupació. Subvenció del SOC (per ex. Programa ‘Fem Ocupació per 
joves’ abans anomenat SUMA’T).  

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Coordinador/a. Tècnic/a d’orientació. Formador/a (propi, extern). Suport administratiu. Ordinador. Sala per 
formació si es fa interna. 
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Nom del projecte 
Foment de la contractació i reforç de l’experiència laboral de joves 

Documents relacionats 

Realització de pràctiques en empreses 

Sobre les pràctiques no laborals, normativa: 

- Reial decret 1543/2011, de 31 d’octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses  
- Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395/2007, de 23 de març  
- Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i condicions d’inclusió en el Règim 

General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació. 

Sobre les pràctiques laborals, normativa que regula els contractes en pràctiques: 

- Llei 35/2010, de 17 de setembre (B.O.E. de 18 de setembre).  
- Llei 3/2012, de 6 de juliol ( B.O.E. de 7 de juliol)  
- Llei 11/2013, de 26 de juliol (B.O.E. 27 de juliol) 

Veure Comissió Europea, DG Treball, Afers Socials i Inclusió (2013) Apprenticeship and Traineeship Schemes in 
EU27: Key Success Factors. A Guidebook for Policy Planners and Practitioners . Enllaç 

Foment de la contractació de joves 

ORDRE EMO/278/2013, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves” i s’obre la convocatòria per a l’any 
2013 i la convocatòria anticipada per al 2014. 

Projecte INKAS, relatiu al Lohnwert Methode  holandès. Enllaç 

Programa ‘Joves amb Futur’ de Barcelona Activa (ja finalitzat), amb cofinançament del SOC. 

Programa Dispositius d’Accés per a Joves , de la plataforma  PEI’ Jove (Plataforma d’Entitats per la Inclusió dels 
Joves). Finançat en un 75% pel SOC, en el marc de la convocatòria de Projectes Innovadors 2010-11, i  en un 
25% per l’Obra social Catalunya Caixa. Ja finalitzat. 

Observacions 

Realització de pràctiques en empreses 

Com a serveis integrals  de suport a la realització de pràctiques, siguin del tipus que siguin, en l’àmbit local s’ha 
treballat molt poc, fora del marc de programes de formació o programes mixtos de formació-treball que 
contemplen la realització de pràctiques. 

El suport es dóna de forma sectorialitzada i parcial, des de les pròpies universitats o centres de formació reglada, 
o bé des d’organismes de la pròpia Generalitat  o d’ACC1Ó, per pràctiques a l’estranger, o dels organismes que 
impulsen programes propis de beques per pràctiques, però en general falta suport global de totes les possibilitats 
que hi ha . A nivell informatiu es destaca el portal web Jove.Cat, de la Generalitat de Catalunya. Enllaç.  

Les pràctiques en una empresa o organització es poden realitzar bàsicament per tres vies: 

a. Com a pràctiques no laborals per a persones que estan cursant una formació, ja siguin universitaris, de 
formació professional reglada o de formació ocupacional, o que l’han acabada recentment, que venen regulades 
per un conveni, no per un contracte laboral. Aquests convenis, acordats entre els centres educatius i les 
empreses, estableixen les condicions per a les pràctiques professionals d'estudiants, no representen cap relació 
laboral i per això sovint no inclouen remuneració, o bé una de simbòlica. No obstant, hi ha diversos programes 
de beques per la realització de pràctiques no laborals, tant de les administracions públiques (com per exemple, 
ACC1Ó) com d’altres organismes (fundacions, entitats bancàries, etc.). Moltes d’elles són per fer les pràctiques 
a l’estranger, però no totes (per exemple, les beques del Banco Santander). Igualment, la  majoria són per 
persones amb estudis universitaris però existeixen opcions per persones amb altres nivells formatius. 

b. Com a pràctiques no laborals per a persones joves en situació d’atur, en el marc d’un nou servei posat en 
marxa pel SOC, per joves entre 18 i 25 anys i que disposin d’una nivell determinat de formació però sense 
experiència professional prèvia (o de durada inferior a 3 mesos) associada a aquesta formació. Almenys s’ha de 
tenir un certificat de professionalitat. La durada d’aquestes pràctiques és entre 3 i 9 mesos. L’empresa està 
obligada a pagar un mínim del 80% del IPREM mensual en concepte de beca de suport (per a l’any 2013 aquest 
80% equival a 426,01 euros). No hi ha una relació laboral. L’empresa signarà un conveni de col·laboració 
directament amb el SOC. 

c. Com a pràctiques laborals, en el marc d’una relació laboral amb l’empresa, amb contracte de pràctiques. Cal 
tenir una diplomatura o llicenciatura universitària, ser tècnic o tècnic superior dels cicles formatius reglats o bé 
disposar d'una altra titulació reconeguda oficialment com a equivalent. A més, cal haver acabat els estudis els 
quatre anys anteriors a la contractació. Generalment són d’entre 6 mesos i 2 anys, amb un màxim de dues 
pròrrogues, però això pot variar segons els convenis del sector. A un treballador en pràctiques li correspon de 
percebre el salari establert per conveni. Si no s'hi estableix, com a mínim haurà de cobrar el 60% (durant el 
primer any) i el 75% (el segon any) del contracte del salari fixat al conveni per a un treballador que faci una 

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/_fitxers/RD_1543_2011_31_octubre.pdf
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/_fitxers/OTAS_718_2008_7_marzo.pdf
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/_fitxers/RD_1493_2011_24_octubre.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1045
http://www.iaw.rub.de/puq/projekte/inkas/index.html.en
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=5374428640e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5374428640e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
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Nom del projecte 
Foment de la contractació i reforç de l’experiència laboral de joves 

feina equivalent. 

Pel que fa a la via (a), el servei de promoció econòmica pot donar suport als centres educatius en la cerca 
d’empreses on realitzar les pràctiques a la Llera i l’entorn. 

El SOC ofereix beques a l’estranger per joves demandants d’ocupació amb un perfil més ampli, només es 
requereix tenir formació i/o experiència professional en l’àmbit laboral objecte de l’estada.  Enllaç. 

Becas Santander de Prácticas en PYMES – Santander CRUE CEPYME. 

Foment de la contractació de joves 

En el foment de la contractació de joves es proposa, en la mesura del possible, seguir la metodologia d’avaluació 
de competències que s’aplica als Països Baixos en alguns casos de persones que tenen contractes subsidiats amb 

fons públics: el Lohnwertmethode (LWM, mètode per la determinació del valor del salari). Es basa en entrevistes 
amb qüestionari en què, en primer lloc, cal definir quin tipus de competències és clau pel lloc de treball, en segon 
lloc definir quin és el nivell d’assoliment d’un treballador/a estàndard i, en tercer lloc, valorar quin és el nivell 
d’assoliment del jove. I per fer això, és necessària la cooperació de la persona responsable del jove (tutor/a 
d’empresa), que estarà també a l’entrevista. 

Un element que podria aportar un plus d’innovació és que la contribució monetària (o subsidi) a les empreses no 
es plantegés com a lineal durant el període que dura el contracte, sinó que fos gradual, més elevada a l’inici i 
més reduïda al final, a mesura que la persona guanya en competències i, per tant, és més productiva per 
l’empresa. Aquest és el sistema que es segueix als Països Baixos. 

No obstant, el marc que actualment permetria impulsar un projecte d’aquest tipus seria el programa ‘Fem 
Ocupació per joves’ del SOC, que no permet ara per ara introduir aquesta gradualitat en l’aportació a l’empresa. 
Igualment, el programa estableix que la durada total del projecte ha de ser de 15 mesos. 

 

Programa 4.1.3 Formació en competències transversals per aturats/des 

Projecte 4.1.3.1 Formació en competències transversals 

Nom del projecte 
Formació en competències transversals 

Línia Estratègica L4. MILLORAR LES CONDICIONS D’OCUPABILITAT DELS JOVES I DELS 
COL·LECTIUS AMB MAJORS DIFICULTATS PER TROBAR FEINA I DONAR SUPORT A 
LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE PUGUIN GENERAR OCUPACIÓ 

Objectiu estratègic ADEQUACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE LA POBLACIÓ A LES 
DEMANDES DE LES EMPRESES 

Programa Formació en competències transversals per aturats/des 

Descripció general de l’actuació 

Es tracta d’articular una oferta de formació transversal, tant a partir de recursos propis com en col·laboració amb 
centres de formació propers, que serveixi a les persones aturades per incorporar instruments i desenvolupar 
habilitats que es consideren clau per treballar i que poden ser comuns a diversos sectors d’activitat.  

Aquesta formació té un enfocament pràctic i aplicable, que es pot portar a terme en diversos formats, des de 
cursos de major a menor durada, tallers o seminaris.  

En base a les necessitats formatives detectades al territori, la programació d’accions en competències 
transversals, podria incloure les temàtiques següents:  

- Tecnologies de la informació i la comunicació (Ofimàtica: Word, Excel, Access; Eines per la millora de la 
productivitat i el treball en equip: gestió del correu electrònic, agendes, calendaris, seguiment de projectes 
i tasques, reunions virtuals, espais de treball col·laboratius, etc.).  

- Tècniques de venda i de negociació. Habilitats comercials. Aparadorisme. 
- Gestió empresarial. Comptabilitat.  
- Tècniques d’atenció i tracte al públic. 
- Tècniques per parlar en públic.  
- Aprenentatge i/o perfeccionament de llengües estrangeres (anglès, alemany i altres).  
- Gestió d’equips. Lideratge i coaching.  
- Gestió del temps.  
- Gestió d’informació (cercadors, sindicadors RSS, Bookmarking, etc.).  

 

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/Treballlar_al_estranger/Eurodissea_Leonardo.html
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Nom del projecte 
Formació en competències transversals 

Objectius 

Millorar la qualificació de les persones aturades 

o en risc de perdre el seu lloc de treball, 
incidint en les competències clau per treballar. 

Articular una oferta formativa que doni 
resposta a les necessitats detectades.  

Disminuir el nombre de persones a l’atur. 

Resultats esperats  

Desenvolupament i millora d’habilitats transversals de les 
persones aturades participants.  

Programació diversa de cursos i tallers en habilitats 
transversals.  

Destinataris del projecte 

Població activa, especialment les persones que es troben en situació de desocupació. 

Activitats de l’actuació 

Diagnosi i planificació de necessitats formatives 

 A partir de les visites a empreses, la valoració dels alumnes i l’anàlisi de les dades sobre demandes de treball 
i dels registres administratius sobre l’ocupació i l’atur es durà a terme un cop a l’any una priorització de 
temàtiques. 

 Reunió de treball entre representants empresarials i altres operadors de formació de la zona per a debatre i 
analitzar les propostes. 

 Cercar de proveïdors d’aquells àmbits on es requereixi un suport extern. 
 Elaborar la programació anual de l’oferta formativa.   

Difusió i realització de les accions formatives 

 Realitzar una campanya de difusió i d’informació sobre l’oferta formativa en competències transversals que 
es promou.  

 Impartició dels cursos i tallers, basats en metodologies aplicades per tal d’activar i reforçar les competències 
transversals dels participants, fomentant el treball grupal, l’intercanvi d’experiències i vivències i 
l’establiment de contactes socials.  

 Recollir la valoració dels cursos i tallers per part dels participants, així com també propostes de temes 
d’interès a tenir en compte per futures programacions.  

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Diagnosi i planificació de necessitats 
formatives 

        

Avaluació i redefinició de l’oferta 
formativa.  

        

Difusió i realització de les accions 
formatives 

        

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre d’assistents a la reunió de treball per a la planificació de l’oferta. 

- Nombre de proveïdors contactats. 

- Nombre d’accions de formació realitzades (cursos, tallers, seminaris, etc.).  

- Nombre de sol·licituds d’assistència a accions de formació. 

- Nombre d’assistents a les accions de formació realitzades.  

- Grau de satisfacció dels assistents a les accions de formació.  

- Nombre d’aparicions d’informació als mitjans de comunicació i a les xarxes socials sobre les accions de formació 
en competències transversals. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees de Joventut i Alcaldia.  

Altres agents implicats 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació. Empreses del territori. Centres proveïdors de 
formació. Punts TIC al territori (Xarxa Punts TIC). 
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Nom del projecte 
Formació en competències transversals 

Pressupost 

a) 42.285,6 € (  6.040€ anual període 2016-2020), 20% dedicació de personal tècnic. 

b) 20.000 € ( 4.000€/ anual període 2016-2020  per professorat i formació). 

c)  3.000€ (600€ difusió de la formació anual període 2016-2020). 

Total: 65.285,60€ 

Fonts de finançament previstes 

Recursos propis. Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació. Diputació de Girona. Fons Social 
Europeu. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Un/a tècnic/a responsable de la formació, aules i espais de formació. Formadors externs especialitzats.  

Documents relacionats 

Reial Decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per l’ocupació. 
(BOE núm. 87, de l’11 d’abril de 2007).  

Servicio Público de Empleo Estatal. Especialitats formatives. Formació complementària en la qual s’inclouen 
mòduls de formació en competències transversals com l’aprenentatge en TIC, en llengües, entre altres. Veure 
enllaç.  

Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Veure enllaç. 

Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i 
la comunicació (ACTIC) (DOGC núm. 5398, de l’11 del 2009).  

Ordre ENS/290/2013, de 12 de novembre, per la qual s’estableix l’equivalència entre els certificats de 
competència digital (COMPETIC) de l’educació de persones adultes i els certificats de l’acreditació de 
competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).(DOGC núm. 6508, de 25 de novembre 
de 2013).  

Observacions 

En el disseny de la programació, tant a nivell dels cursos a programar com en relació a l’entitat o centre de 
formació que els imparteixi, seria convenient que seguissin les especificacions del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal, per tal de poder impartir formació integrada en el subsistema de formació professional per a l’ocupació. 
En aquest sentit, les entitats o centres formatius que ho imparteixin han d’estar registrats i acreditats al SEPE 
com a tals.  

 

  

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do
http://www20.gencat.cat/portal/site/actic/menuitem.476674cb7872d202f055c310b0c0e1a0/?vgnextoid=b377551000b1e110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b377551000b1e110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Línia 5 CREAR ESPAIS DE TREBALL I DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AGENTS I 

DOTAR DELS INSTRUMENTS NECESSARIS PER TAL DE DUR A TERME POLÍTIQUES 

DE DESENVOLUPAMENT LOCAL AMB L’OBJECTIU DE PROMOURE UN MODEL DE 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOCIALMENT, ECONÒMICAMENT I MEDI 

AMBIENTALMENT 

Objectiu 5.1 MILLORAR LA GOVERNANÇA I ADEQUAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ 

Programa 5.1.1 Cooperació públic-públic 

Projecte 5.1.1.1 Impuls d’un ens de gestió de les polítiques de desenvolupament 

local i ocupació 

S’han integrat les dues accions en una: 1) Model de gestió i 2) Creació/adaptació dels instruments 

per a la gestió de les polítiques de DL i ocupació 

Nom del projecte 
Impuls d’un ens de gestió de les polítiques de desenvolupament local i 

ocupació 

Línia Estratègica L5. CREAR ESPAIS DE TREBALL I DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AGENTS I DOTAR 
DELS INSTRUMENTS NECESSARIS PER TAL DE DUR A TERME POLÍTIQUES DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL AMB L’OBJECTIU DE PROMOURE UN MODEL DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOCIALMENT, ECONÒMICAMENT I MEDI 
AMBIENTALMENT 

Objectiu estratègic OBJ9. MILLORAR LA GOVERNANÇA I ADEQUAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ 

Programa Cooperació públic-públic 

Descripció general de l’actuació 

És el procés de concretar la fórmula de cooperació entre els municipis implicats en el Pla Estratègic, i fer-lo 
extensiu a d’altres agents públics com el Consell Comarcal, el Consorci de les Gavarres i la Diputació de Girona. 
Incorporar els principis de cooperació i dimensió territorial per tal de poder tirar endavant el Pla Estratègic.  

Com a punt de partida es planteja la signatura d’un acord de col·laboració i coordinació entre administracions 
locals que faci visible el compromís davant les administracions a nivell superior i així tenir accés a rebre 
finançament a través de programes i convocatòries de desenvolupament local i ocupació que de forma individual 
no obtindrien recursos atès que no compleixen els requisits.  

Aquest acord de col·laboració, després es pot completar amb la signatura de diferents convenis entre ajuntaments 
i altres òrgans que estan seguint el mateix procés o que estan interessats pels mateixos temes. En aquest cas 
es pot concretar el rol i la contribució de cadascú.   

Objectius 

Consolidar i donar forma a la tasca de 

vertebració dels diferents ens locals del 
territori entre sí, iniciada en el procés 
d’elaboració del Pla Estratègic. 

Fixar un marc real de compromís i col·laboració 
per a l’establiment de les bases de treball 
compartit en l’àmbit del desenvolupament 
local i ocupació entre les administracions 
públiques. 

Detallar la fórmula concreta de cooperació 
entre els municipis i concretar-ne els detalls, 
així com la implicació del Consell Comarcal, el 

Resultats esperats  

Acord marc de col·laboració i coordinació entre els municipis que 
formen part d’aquest Pla. 

Declaració de compromís entre els municipis i altres agents 
públics implicats. 

Crear espais d’intercanvi i seguiment del Pla amb la participació 
activa dels agents implicats. 

Signatures d’acords de col·laboració. 

Relació de documents elaborats com a resultat de les 
valoracions de seguiment del Pla. 

Un calendari de treball. 
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Nom del projecte 
Impuls d’un ens de gestió de les polítiques de desenvolupament local i 

ocupació 

Consorci de les Gavarres i la Diputació de 
Girona.  

Dotar al Pla dels instruments tècnics 
necessaris per a la implementació, seguiment, 
avaluació i millora continua de les actuacions 
previstes. 

Millora dels sistemes d’informació, de 
comunicació i de difusió de les actuacions de 
desenvolupament local i ocupació. 

Identificar les estratègies de comunicació que 
ajudin a aconseguir els objectius definits en el 
Pla. 

Reunions. 

Uns productes de l’observatori territorial. 

Un pla de comunicació del Pla estratègic i de l’ens de gestió. 

Destinataris del projecte 

Institucions públiques amb interès pel desenvolupament econòmic i social de la zona. 

Activitats de l’actuació 

Signatura del document de compromís entre ajuntaments i agents públics del territori 

 Justificació de la necessitat de cooperació entre els agents públics per tal d’impulsar polítiques de 

desenvolupament local i ocupació. Aquesta actuació inclou l’anàlisi de les diferents fonts de finançament 

previstes per cadascuna de les actuacions del Pla i els requisits que exigeixen per tal de justificar aquesta 

necessitat. En molts casos un mínim de població o específicament que abasti un territori més ampli. 

 Avaluar si l’abast territorial proposat en el marc del Pla estratègic és suficient o si cal incorporar altres 

municipis i administracions supralocals. 

 Contactes preliminars per consensuar el contingut de l’acord marc o declaració de compromís de cooperació. 

Sobretot amb els responsables polítics dels diferents ajuntaments  (el que és ara el Grup Impulsor del Pla 

Estratègic, GI). 

 Signatura de la Declaració de compromís de cooperació per promoure el desenvolupament del territori i tirar 

endavant les línies definides en el Pla Estratègic. 

 Contactes per concretar els continguts del conveni de cooperació, detallant el rol i contribució de cada agent 

i els elements operatius de la cooperació. 

Espais de treball i seguiment del Pla 

 Crear espais d’intercanvi entre els diferents agents públics que impulsen el Pla. Establir un calendari de 

treball i règim de reunions i trobades per fer un seguiment del Pla i valoració de les accions i resultats de les 

accions a mesura que aquestes es portin a terme.  

Creació de la secretaria tècnica del Pla 

 Elaborar els plans de treball anuals de la secretaria tècnica del Pla i establir la dedicació necessària. 

 Establir el requeriments materials i d’infraestructura necessaris. 

 Redactar la sol·licitud d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local al Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 Coordinació de l’execució del pla i seguiment de les actuacions previstes segons el calendari. 

 Dinamització dels agents clau. 

 Exercir de secretaria tècnica en les reunions de treball. 

Pla de comunicació del Pla Estratègic ( definició de les estratègies de comunicació) 

 Elaboració d’una diagnosi de necessitats d’informació i comunicació tant interna com externa i definició de 

les estratègies de comunicació. 

 Establiment dels canals per arribar als agents implicats i al públic objectiu de totes les accions. 

 Creació d’espais de comunicació del pla estratègic (extern: web, bloc, butlletí i intern: intranet). 

 Creació d’un logotip i un eslògan en relació al Pla estratègic. 

 Comunicació de les activitats i projectes desenvolupats als usuaris, empreses i/o visitants així com entre els 

Ajuntaments i entre els serveis municipals. 
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Nom del projecte 
Impuls d’un ens de gestió de les polítiques de desenvolupament local i 

ocupació 

Creació d’un sistema d’informació territorial 

 Anàlisi de les necessitats d’informació i de la seva periodicitat. 

 Disseny dels instruments. 

 Obtenció, tractament de les dades i anàlisi. 

 Difusió dels productes (web, mailings, en reunions de treball, jornades, als mitjans) 

Creació d’un sistema de seguiment i avaluació del pla 

 Disseny dels instruments de seguiment i avaluació del pla. 

 Redacció d’informes de seguiment i avaluació del Pla. 

 Presentació dels informes en els espais de treball i seguiment del pla.  

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Signatura dels documents de compromís         

Espais de treball i seguiment del Pla         

Pla de comunicació del Pla Estratègic         

Creació d’un sistema d’informació 
territorial 

        

Creació d’un sistema de seguiment i 
avaluació del pla 

        

Indicadors de seguiment i avaluació 

Signatura del document de compromís entre ajuntaments i agents públics del territori 

- Nombre d’entitats locals que signen el compromís. 

- Nombre de reunions realitzades. 

- Nombre de persones participants a les reunions. 

- Nombre de documents elaborats. 

Espais de treball i seguiment del Pla 

- Nombre de reunions realitzades. 

- Nombre de persones participants a les reunions. 

Pla de comunicació del Pla Estratègic 

- Nombre de notícies relacionades amb el pla estratègic comunicades a través del web i les xarxes socials. 

- Nombre de notícies relacionades amb el pla estratègic publicades als mitjans. 

- Nombre de comunicacions internes amb els ajuntaments (correu-e, butlletins, etc.). 

- Nombre de comunicacions amb l’equip tècnic municipal (correu-e, butlletins, etc.). 

Creació d’un sistema d’informació territorial 

- Nombre de descàrregues dels productes d’informació territorial. 

- Nombre de vegades que s’han distribuït els productes d’informació territorial en reunions, jornades, etc. 

- Valoració de la utilitat per part dels usuaris/es dels productes. 

Creació d’un sistema de seguiment i avaluació del pla 

- Nombre d’informes de seguiment i avaluació presentats. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Comunicació i Alcaldia. 

Altres agents implicats 

Consell Comarcal del Gironès. Consorci de les Gavarres. Diputació de Girona. 

Pressupost 

a) 19.632,6€ 15 % de dedicació anual entre 2014-2016 i un 5% anual del 2017-2020 ( % de dedicació de 
l’AODL. 
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Nom del projecte 
Impuls d’un ens de gestió de les polítiques de desenvolupament local i 

ocupació 

b) 3.000€ disseny dels productes d’informació territorial i definició dels mecanismes d’actualització 

Total: 22.632,6 € 

Fonts de finançament previstes 

Recursos propis. Diputació de Girona: Programa Millora de la Competitivitat Territorial de la demarcació de Girona 
i Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament. 

RESOLUCIÓ EMO/2112/2013, de 14 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2013 per a la 
concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, en el 
marc dels programes de suport al desenvolupament local. Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local 
(AODL). 

RESOLUCIÓ EMO/2112/2013, de 14 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2013 per a la 
concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, en el 
marc dels programes de suport al desenvolupament local. Programa de suport i acompanyament a la planificació 
estratègica. Línies: 

b) Elaboració de plans d’acció de desenvolupament econòmic local i ocupació. 

d) Activitats d’identificació, diagnosi, planificació, seguiment i promoció de projectes estratègics territorials. 

e) Elaboració de programes operatius per afavorir la diversificació i la reestructuració econòmica del territori. 

f) Diagnosis i plans d’oportunitat, factibilitat i viabilitat de noves formes de gestió del desenvolupament econòmic 
i local i l’ocupació. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Tècnic de l’Ajuntament de Celrà. Suport administratiu. Sala amb taula, cadires, ordinador i telèfon. 

Documents relacionats 

 

Observacions 

Molts programes i línies de subvenció en matèria d’ocupació i DL actuals requereixen d’un mínim de població que 
s’estableix en molts casos els 10 mil habitants i en d’altres que siguin una entitat privada. Per exemple: 

- Espais de recerca de feina: municipis 10 mil hab. o entitat privada. 
- Joves per l’ocupació: Entitats jurídiques d’àmbit supramunicipal de més de 20 mil hab. en les actuacions de 

tutoria, formació i promoció de la participació d’empreses.  
- Programa Treball i Formació: Ajuntaments. Hi ha una quota per ajuntament. Celrà, Bordils i a partir de 15 

beneficiaris ofereix la possibilitat de tenir un prospector. La Comarca del Gironès pot sol·licitar 11, Celrà és 
l’únic que pot sol·licitar-ne 1. 

- Programa de col·laboració social: Ajuntaments. Aturats majors de 45 anys durada contracte fins que se li 
reconeixi la prestació o subsidi d’atur. No poden cap dels municipis de la Llera. A través del Consell Comarcal. 

 

Programa 5.1.2 Creació d'espais d'interlocució i col·laboració entre agents 

Projecte 5.1.2.1 Impuls dels espais de reflexió i coordinació necessaris pel 

desenvolupament de les polítiques de desenvolupament local i ocupació 

 

Nom del projecte 
Impuls dels espais de reflexió i coordinació necessaris pel 

desenvolupament de les polítiques de desenvolupament local i ocupació 

Línia Estratègica L5. CREAR ESPAIS DE TREBALL I DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AGENTS I DOTAR 

DELS INSTRUMENTS NECESSARIS PER TAL DE DUR A TERME POLÍTIQUES DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL AMB L’OBJECTIU DE PROMOURE UN MODEL DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOCIALMENT, ECONÒMICAMENT I MEDI 
AMBIENTALMENT 

Objectiu estratègic OBJ9. MILLORAR LA GOVERNANÇA I ADEQUAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ 

Programa Cooperació públic-públic 
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Nom del projecte 
Impuls dels espais de reflexió i coordinació necessaris pel 

desenvolupament de les polítiques de desenvolupament local i ocupació 

Descripció general de l’actuació 

Crear, dinamitzar i consolidar espais de reflexió i coordinació amb agents públics, privats i del tercer sector  per 
tal de comptar amb un full de ruta compartit i amb els instruments necessaris per a impulsar i implementar les 
actuacions previstes en el Pla Estratègic, sobretot en aquelles actuacions que requereixen d’una participació més 
activa del sector privat i del tercer sector, com són:  

 Atreure visitants al territori 
 Mantenir la massa forestal en bon estat i aprofitar-la com a recurs energètic 
 La recuperació de l’activitat primària i el foment de la producció de productes agroalimentaris de 

proximitat i artesanals  
 Posicionar la cultura com a motor del DL 

Objectius 

Fomentar la cultura estratègica, la participació 
dels agents i la corresponsabilitat. 

Alinear a tots els agents, tant els que han 
participat molt activament en l’elaboració del 
Pla com els que no, en l’estratègia i els 
objectius marcats en el Pla Estratègic. 

Mobilitzar a tots els agents públics i privats per 
tal de tirar endavant els projectes i activitats 
previstes dins el Pla. 

Adequar i millorar la forma d’implementar les 
accions previstes en base a les capacitats 
existents i determinar de forma més 
consensuada la seva priorització, en funció de 
com es vagi desenvolupant la implementació 
del Pla. 

Establir un espai de diàleg i cooperació entre 
àmbit públic i l’àmbit privat. 

Resultats esperats  

Creació d’espais estables de concertació de les polítiques de 
desenvolupament local i ocupació. 

El seguiment i avaluació de les actuacions dutes a terme. 

La corresponsabilització de les institucions privades i sense ànim 
de lucre en la implementació de les actuacions. 

Documents d’acords i convenis de col·laboració entre les 
institucions i les administracions. 

 

Destinataris del projecte 

Entitats i institucions del teixit econòmic i social, persones amb capacitat d’influència i/o coneixedores de les 
polítiques a emprendre. 

Activitats de l’actuació 

Identificació i selecció dels agents clau 

 Identificar els actors del territori que operen en els diferents àmbits del Pla, això com aquells experts o 
especialistes que poden ser d’interès, cercant sobretot aquelles persones que puguin ser més tractores o 
líders, encara que siguin un nucli reduït. Tenir en compte agents que el seu abast territorial superi la Llera 
del Ter (com pot ser, a tall d’exemple, el Consorci de les Gavarres o experts en determinats àmbits que no 
resideixin a la zona). El plantejament és que, a partir d’un grup prèviament identificat per cada àmbit, es 
pugui anar ampliant el cercle al llarg del procés. 

Creació i dinamització de grups de treball 

 Sessió inicial conjunta (actors públics i privats) per presentar el Pla estratègic i, més en detall, la Línia 1 del 
Pla i el procés de reflexió conjunta que es vol seguir, amb presència dels alcaldes de tots els municipis. Es 
important fer una bona difusió prèvia i contactes telefònics per assegurar l’assistència.  

 Configuració dels grups de treball (GT) turisme, forestal/biomassa, cultura i sector primari. Es preveu que 
aquesta tasca pot requerir contactes bilaterals posteriors a la sessió inicial. Els GT han d’incloure tots els 
agents, tant públics com privats com del tercer sector. 

 Sessions sectorials amb cadascun dels GT. Consisteix en la posada en marxa de la dinàmica de treball, amb 
la conducció de dues o tres trobades de cada GT i la redacció del document de full de ruta: es proposa una 

primera sessió amb cadascun dels GT, per començar a tractar els diferents projectes previstos. Un cop 
detectats els interessos i inquietuds, es proposa portar a terme una segona sessió de treball en què es 
convidarà una persona especialista de l’àmbit, que aportarà coneixement tècnic per aprofundir en el full de 
ruta. En la mesura que sigui necessari, es portarà a terme una tercera sessió per tancar el pla de treball i la 
preparació d’instruments.  
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Nom del projecte 
Impuls dels espais de reflexió i coordinació necessaris pel 

desenvolupament de les polítiques de desenvolupament local i ocupació 

 Determinar conjuntament, per cada àmbit de la Línia 1, el pla de treball o full de ruta a seguir en els propers 
anys, el rol de cadascú i els instruments necessaris. Es tracta d’adequar millor les estratègies i prioritzar-les 
en base a les capacitats col·lectives. 

 Fer d’aquest espai un instrument de gestió i de reflexió estable de seguiment i avaluació de les polítiques de 
desenvolupament local i ocupació estable en un marc de col·laboració públic-privat. 

 Impulsar la signatura de convenis de col·laboració entre institucions públiques i la resta d’institucions. 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Identificació i selecció dels agents clau         

Creació i dinamització de grups de 
treball 

        

Seguiment         

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre d’institucions que són convidades a formar part dels espais de reflexió i grups de treball. 

- Nombre d’institucions que assisteixen a la sessió inicial. 

- Nombre de persones que formen part dels grups de treball. 

- Nombre d’institucions que s’impliquen activament en les actuacions previstes. 

- Nombre de reunions dels grups de treball. 

- Nombre d’assistents a les reunions dels grups de treball. 

- Nombre de convenis de col·laboració signats. 

- Grau d’acceptació de les actuacions proposades en el pla. 

- Valor econòmic de la implicació de les institucions en les actuacions previstes. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Comunicació i Alcaldia. 

Altres agents implicats 

Tots els agents econòmics i socials rellevants. 

Pressupost 

a) 19.632,6 € 15% de dedicació tècnica durant el període 2014-2016, en el període 2017-2020 seria d’un 5%.  
b) 15.000 € suport tècnic d’una consultora 
c) 2.000 € ponències experts 
d) 3.500 €( 500 € de despesa anual fins 2020) despeses d’organització i logística 

Total: 40.132,6 € 

Fonts de finançament previstes 

RESOLUCIÓ EMO/2112/2013, de 14 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2013 per a la 
concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, en el 
marc dels programes de suport al desenvolupament local. Programa de suport i acompanyament a la planificació 
estratègica. Línia: h) Activitats de creació d’espais de reflexió conjunta entre el sector públic i privat del territori, 
per tal de portar endavant els projectes estratègics de desenvolupament econòmic i ocupacional identificats. 

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Tècnic AODL, suport administratiu, despatx amb ordinador i telèfon i sales per reunions. 

Documents relacionats 

 

Observacions 

Alternativament a la creació de grups de treball es poden impulsar figures del tipus Consell Econòmic i Social, on 

hi estiguin representats tots els agents i es reuneixin periòdicament. 

D’altra banda, cal assenyalar que aquesta actuació és planteja transversalment en cadascun dels projectes. A 

continuació es detallen: 



[PLA ESTRATEGIC EN L’AMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ECONOMIC I L’OCUPACIO 

DE LA LLERA DEL RIU TER 2013-2020] 
 

 

[Pla d’acció] Pàg. 68 

Nom del projecte 
Impuls dels espais de reflexió i coordinació necessaris pel 

desenvolupament de les polítiques de desenvolupament local i ocupació 

a) Catàleg de recursos amb major interès turístic. Impuls/Reforç d’una associació per la recerca i difusió del 

Patrimoni Històric de la Llera del Ter. 

b) Pla de dinamització i millora de l’oferta de serveis turístics. Creació d’espais d’interlocució i de col·laboració. 

c) Pla d’adaptació de l’oferta comercial i la restauració a la demanda turística. Organització de jornades i taules 

de treball. 

d) Recuperació i protecció de l’espai agrícola i ramader proper als boscos. Creació d’uns grups de treball amb 

els propietaris interessats i els agents especialitzats per tal de dissenyar un projecte d’intervenció. 

e) Gestió dels boscos, prevenció d’incendis i valorització de la biomassa forestal. Sensibilització i dinamització 

dels agents implicats: promoció d’entitats i assessorament. 

f) Recuperació de les produccions agrícoles (i ramaderes) i incorporació de valor afegit. Impuls d’un club de 

consum entre els veïns i veïnes de la Llera del Ter i creació d’una xarxa de distribució entre els comerços i 

la restauració locals. 

g) Suport a l’artesania i la producció de productes agroalimentaris. Donar suport a la cooperació empresarial i 

el treball en xarxa entre els diferents productors i artesans (i artistes i dissenyadors locals) i els operadors 

turístics. També a l’associacionisme. 

h) Pla de dinamització, millora de la competitivitat i ordenació dels polígons d’activitat econòmica de la Llera. 

Creació d’espais de treball conjunt entre els agents implicats. 

i) Consolidació i creixement empresarial. Cooperació i networking empresarial 

j) Pla de foment de la formació professional. Implementació d’un cicle formatiu de Química en l’àmbit industrial. 

Articulació d’experiències de formació dual. Acompanyament de centres formatius del territori per 

l’homologació de la formació. 

k) Reforçament itinerari formatiu. Tasts d’oficis. 

l) Foment de la contractació i de l’experiència laboral de joves. Realització de pràctiques en empreses. Foment 

de la contractació de joves. 

m) Formació en competències transversals. Reunió de treball entre representants empresarials i altres operadors 

de formació de la zona per a debatre i analitzar les propostes formatives.  

 

Objectiu 5.2 CONSTRUCCIÓ D'IDENTITAT / PROJECTE COMÚ 

Programa 5.2.1 Promoció d'activitats de coneixement mutu i creació d’una 

denominació identificativa i unívoca del territori (alternativa a la Llera del riu Ter) 

Projecte 5.2.1.1 Creació d’identitat territorial   

Nom del projecte 
Creació d’identitat territorial   

Línia Estratègica L5. CREAR ESPAIS DE TREBALL I DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AGENTS I DOTAR 
DELS INSTRUMENTS NECESSARIS PER TAL DE DUR A TERME POLÍTIQUES DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL AMB L’OBJECTIU DE PROMOURE UN MODEL DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOCIALMENT, ECONÒMICAMENT I MEDI 
AMBIENTALMENT. 

Objectiu estratègic CONSTRUCCIÓ D’IDENTITAT/PROJECTE COMÚ 

Programa Promoció d’activitats de coneixement mutu 

Descripció general de l’actuació 

Aquesta acció es planteja amb un doble objectiu. D’una banda, amb la voluntat de cohesionar socialment les 
dues lleres del riu, ja que aquest actua de barrera física, i per altra banda, pretén posar les bases per construir 
un projecte comú d’identitat territorial, desdibuixant fronteres administratives i barreres naturals.  

En una primera fase el projecte impulsa tota una sèrie d’actuacions per tal d’enfortir el sentiment comunitaris 
per més endavant treballar per a la creació i promoció d’una marca territorial diferenciada, que representi la 

realitat geogràfica, social i cultural dels municipis que abraça el riu Ter al seu pas pel Massís de les Gavarres i 
fomenti la projecció del territori portes enfora.  

Objectius Resultats esperats  
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Nom del projecte 
Creació d’identitat territorial   

Cohesionar socialment la població que viu a les 

dues lleres del riu Ter al seu pas per les 
Gavarres. 

Enfortiment de la identitat col·lectiva. 

Promocionar i dinamitzar el territori a través 
d’una marca territorial. 

Potenciar el treball en xarxa i la participació 
ciutadana. 

Creació d’una marca territorial amb un eslògan i logos. 

Pla de comunicació i difusió dels processos participatius. 

Pla de comunicació i difusió de la fira. 

Celebració de la fira de la Llera. 

Creació d’un grup de treball encarregat d’impulsar i gestionar la 
marca territorial. 

Processos participatius realitzats. 

Activitats per millorar el coneixement de la realitat i 
el patrimoni dels municipis veïns entre la població local 

Previsió de convocatòries d’ajuts i subvencions amb l’objectiu 
de fomentar el treball en xarxa i cohesió del territori. 

Execució d’accions conjuntes en el marc del projecte Pla 
Educatiu d’Entorn. 

Des de l’àrea de joventut, treball en xarxa entre tots els 
municipis i planificació d’accions conjuntes. 

20 institucions i entitats del territori siguin representatives del 
territori i adoptin i/o incorporin el nom de la marca. 

Destinataris del projecte 

Entitats i agents econòmics, culturals i socials, empreses d’artesania, productors agroalimentaris locals, 
operadors turístics, població local i de proximitat. Visitants. 

Activitats de l’actuació 

Creació de sentiment comunitari 

- Celebració de la “Fira de la Llera”. Organitzar una fira anual que serveixi d’aparador no només  del ric teixit 
associatiu del territori sinó també per donar a conèixer la riquesa del territori tant a nivell d'oferta turística 
com d’activitats de lleure que s'organitzen. A la fira també s’hi podran trobar estands d’empreses del territori 
dedicades a l'artesania i productes de la terra. 

- Ajuts i subvencions destinats a la cohesió territorial, afavorir les sol·licituds de projectes integrats per dos o 
més entitats de diferents municipis i que l’àmbit d’actuació de les activitats també inclogui dos o més 
municipis.  

- Impulsar accions de col·laboració entre la “Zona Jove de la Llera” (que engloba Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, 
Medinyà i Sant Jordi Desvalls) i la de municipis que formen part d’aquest pla.  

- Promoure accions conjuntes intermunicipals en el marc del projecte Pla Educatiu d’Entorn. Tots els municipis 
de la Llera hi haurien d’aportar recursos. A continuació es detallen algunes de les accions susceptibles de 
recuperar donat els seus bons resultats en cursos anteriors: tallers d’estudi assistit (sobretot per als pobles 
petits que no tenen biblioteca municipal), suport a les activitats esportives i casals d’estiu i/o recuperar la 
competició de cros.  

- Promoció del processos participatius per implicar a la població local (a títol individual o com a representants 
d’associacions i col·lectius) en la presa de decisions en l’àmbit local. Aquesta és una eina que ha de fer que 
l’Administració local sigui més propera a la ciutadania i se’n senti més partícip.  

- Activitats dirigides a la població local per tal que aquesta valori i conegui el territori, cal crear un sentiment 
comunitari per part de la població del territori a partir de la inclusió d’aquesta com a destinatari del propi 
producte turístic: visites guiades als nuclis de població, patrimoni natural i històric, narracions de fets 
històrics del territori, tallers de recuperació de memòria històrica des d’una perspectiva popular, recull de la 

topònim popular i de les llegendes que hi giren entorn. Amb aquesta actuació, a banda de cohesionar 
internament la ciutadania, es pretén que aquesta ajudi a promocionar els actius territorials en la seva 
interactuació amb els visitants.   

Creació d’una marca identificativa del territori 

- Procés participatiu i taules de treball integrat per diferents agents econòmics, culturals, socials, públics i 
privats del territori. 

- Assessorament tècnic extern especialitzat en la creació de marca i la seva comunicació.  
- Concurs per seleccionar un eslògan representatiu del territori, amb el qual s’identifiqui la població i que 

proporcioni una imatge turística de marca conjunta, en base al treball realitzat a les taules de treball. 
- Concurs per seleccionar un logotip destinat a ser la imatge gràfica de la marca que pugui ser utilitzat en 

totes aquelles activitats, campanyes, serveis, programes que es realitzin conjuntament.  
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Nom del projecte 
Creació d’identitat territorial   

- Elaboració d’un pla de comunicació de la marca. Aquest no només ha de donar a conèixer el territori portes 
enllà d’aquests municipis sinó que també ha d’incloure a la població local perquè aquesta revaloritzi el 
patrimoni històric i cultural que tenen.  

Promoció de la identitat/denominació 

- Promoció de la “Fira de la Llera” (amb la nova denominació) fora del context dels municipis que en formen 
part. 

- Utilització de la denominació en aquelles activitats que projectin el territori (per exemple, el festival cultural).  
- Promoció de la marca territorial en la senyalètica, en la producció agroalimentària i en els productes turístics. 
- Realització de campanyes de promoció i comunicació externa en els mercats turístics d’origen. A determinar 

en les accions de turisme, però es planteja la realització de campanyes de publicitat externa adreçada a 
turistes que visiten la costa a l’estiu o bé població de l’àrea metropolitana de Barcelona, campanyes de 
comunicació als mitjans (revistes Descobrir Catalunya), presència als catàlegs de promoció turística 
(Generalitat, Diputació, Consell Comarcal), etc. 

- Les institucions i entitats d’aquests municipis han de ser un mitjà de difusió de la marca i a la vegada han 
de reforçar el sentiment col·lectiu de pertinença al territori. En aquest sentit, una mesura que es proposa és 
que aquestes adoptin el nom i/o l’incorporin. Per exemple, l’IES Celrà passi a prendre la nova denominació 
territorial, i així amb d’altres equipaments d’abast supramunicipal i el mateix amb les entitats culturals, medi 
ambientals, etc. 

Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Creació de sentiment comunitari         

Creació d’una marca identificativa del 
territori 

        

Promoció de la identitat/denominació         

Indicadors de seguiment i avaluació 

Creació de sentiment comunitari 

- Nombre de contactes realitzats a entitats i associacions per participar a la fira. 
- Nombre d’entitats interessades en participar. 
- Valoració dels resultats de la fira per part del teixit associatiu. 
- Valoració dels resultats de la fira per part del públic assistent. 
- Nombre d’ajuts i subvencions que incorporin activitats de cohesió territorial. 
- Nombre de sol·licituds presentades. 
- Valoració i nombre de sol·licituds aprovades. 
- Nombre d’activitats dutes a terme en el marc del Pla Educatiu d’Entorn. 
- Nombre d’alumnes que hi participen. 
- Valoració de les activitats dutes a terme . 
- Nombre de processos oberts en participació ciutadana al llarg de l’any. 
- Nombre de participants als debats i/o nombre de qüestionaris rebuts. 

Creació d’una marca identificativa del territori 

- Nombre de reunions o taules de treball realitzades. 
- Nombre d’assistents a les reunions. 
- Valoració de les reunions i aprofitament dels continguts. 
- Nombre de propostes d’eslògan presentades a concurs. 
- Nombre de propostes d’imatges presentades a concurs. 

Promoció de la identitat/denominació 

- Nombre d’activitats organitzades anualment per cada municipi. 
- Nombre d’assistents a les activitats. 
- Valoració de les activitats per part dels assistents. 
- Nombre d’institucions i entitats que han adoptat el nom de la marca al cap d’un any de la seva creació. 
- Percentatge de productes turístics que es promocionen amb la marca territorial (%). 
- Percentatge de productes agroalimentaris que es promocionen amb la marca territorial (%). 
- Nombre de senyals que incorporen la marca territorial. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’ajuntament de Celrà. 
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Nom del projecte 
Creació d’identitat territorial   

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrea de cultura, educació, joventut i turisme dels ajuntaments de la Llera. 

Altres agents implicats 

Teixit associatiu i agents econòmics, culturals i socials de la Llera. Empreses agroalimentàries, d’artesania i 
turístiques. Consell Comarcal del Gironès. Diputació de Girona. 

Pressupost 

a) 25.673,4 € un 15% de dedicació pel període 2014-2016, i un 10% entre 2017-2020. 
b) 21.000 € ( 3.000 € anual) organització i celebració de la Fira de la Llera .  
c) 6. 000 € despeses d’assessorament especialitzat per a la creació de marca i l’elaboració del pla de 

comunicació. 
d) 3000 € Plans Educatius Entorn. 
e) 1000 € campanyes de màrqueting territorial i comunicació. 
f) 15000 € renovació de la senyalètica. 
g) 600 € subvencions per a activitats de coneixement mutu. 
h) 1000 € logotip i imatge de la marca.  
i) 500 € disseny i manteniment del web de la marca turística. 
j) 1500 € elements de promoció de la marca turística (1000 tríptics, fulletons, 150 cartells. etc.) 

TOTAL: 75.273,4 € 

Fonts de finançament previstes 

Recursos propis. SOC. Generalitat de Catalunya: Direcció General de turisme. Enllaç.  

Departament de Cultura. Enllaç.  

Departament de Benestar Social i Família. Enllaç.  

Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Tècnics de promoció econòmica i desenvolupament local de Celrà, i suport extern especialitzat. 

Documents relacionats 

 

Observacions 

 Exemple de bones pràctiques en l’àmbit de la participació ciutadana. Ajuntament d’Arenys de Munt.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.7a6af294a091d47aaea8c810b0c0e1a0/?vgnextoid=0e53a12060104210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0e53a12060104210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.7a6af294a091d47aaea8c810b0c0e1a0/?vgnextoid=ffa5cc9367638110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ffa5cc9367638110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.7a6af294a091d47aaea8c810b0c0e1a0/?vgnextoid=58aeb671491e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=58aeb671491e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.consensus.cat/arenysdemunt/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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CRONOGRAMA GLOBAL 
 

 Anys 

Línies, objectius i projectes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS RECURSOS ENDÒGENS                 

OBJ1. Atreure visitants al territori                 

Valorització dels recursos patrimonials i naturals                 

Catàleg de recursos amb major interès turístic                 

Protecció, preservació, recuperació i millora del patrimoni amb interès turístic                 

Creació d’itineraris turístics i senyalització de recursos                 

Articulació i potenciació de l'oferta de serveis adreçada als visitants                 

Pla de dinamització i millora de l’oferta de serveis turístics                 

Pla d’adaptació de l’oferta comercial i la restauració a la demanda turística                 

Promoció turística                 

Creació i promoció d’una marca turística                 

Comercialització i promoció de serveis i productes turístics                 

OBJ2. Mantenir la massa forestal en bon estat i aprofitar-la com a recurs energètic                 

Recuperació, protecció i manteniment dels boscos i de l’espai agrícola proper als boscos                 

Recuperació i protecció de l’espai agrícola i ramader proper als boscos                 

Gestió dels boscos, prevenció d’incendis i valorització de la biomassa forestal                 

Aprofitament de la biomassa com a recurs energètic                 

Promoció del consum intern de biomassa com a font d’energia renovable                 

OBJ3. La recuperació de l’activitat primària i el foment de la producció de productes 
agroalimentaris de proximitat i artesanals                 
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 Anys 

Línies, objectius i projectes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Foment de l'activitat primària                 

Recuperació de les produccions agrícoles (i ramaderes) i incorporació de valor afegit                 

Suport a l’artesania i la producció de productes agroalimentaris                 

OBJ4. Posicionar la cultura com a motor del DL                 

Dinamització i promoció del sector cultural (més enllà de comarca)i del’ús dels equipaments culturals                 

Pla de dinamització dels equipaments culturals                 

Pla de dinamització del sector cultural                 

L2. ORDENACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES ZONES D'ACTIVITAT ECONÒMICA                 

OBJ5. Millorar la competitivitat de les zones d'activitat econòmica                 

Condicionament dels PAE d'acord amb la demanda actual i ordenar urbanísticament les àrees 
d’activitat econòmica                 

Pla de dinamització, millora de la competitivitat i ordenació dels polígons d’activitat econòmica de la 
Llera                 

L3. DONAR SUPORT A LA INICIATIVA EMPRENEDORA I A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES 
PIME, SOBRETOT EN AQUELLES ACTIVITATS CONSIDERADES ESTRATÈGIQUES                 

OBJ6. Suport a la iniciativa emprenedora                 

Suport i forment de l’emprenedoria                 

Suport a l’emprenedor/a                 

OBJ7. Millora de la competitivitat de les PIME                 

Suport a l’obertura de mercats i la millora de la competitivitat                 

Consolidació i creixement empresarial                 

L4. MILLORAR LES CONDICIONS D’OCUPABILITAT DE JOVES I DELS COL•LECTIUS AMB MAJORS 
DIFICULTATS PER TROBAR FEINA                 

OBJ8. Adequació de la qualificació professional de la població a les demandes de les empreses                 

Foment FP Industrial i a la diversificació de l'oferta formativa                 
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 Anys 

Línies, objectius i projectes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pla de foment de la formació professional                 

Suport a la inserció laboral dels joves                 

Reforçament itinerari formatiu                 

Foment de la contractació i reforç de l’experiència laboral de joves                 

Formació en competències transversals per aturats/des                 

Formació en competències transversals                 

L5. CREAR ESPAIS DE TREBALL I DE COL•LABORACIÓ ENTRE ELS AGENTS I DOTAR DELS INSTRUMENTS 
NECESSARIS PER TAL DE DUR A TERME POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL AMB L’OBJECTIU 
DE PROMOURE UN MODEL DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOCIALMENT, ECONÒMICAMENT I 
MEDI AMBIENTALMENT                 

OBJ9. Millorar la governança i adequar els instruments de gestió                 

Cooperació públic-públic                 

Impuls d’un ens de gestió de les polítiques de desenvolupament local i ocupació                 

Creació d'espais d'interlocució i col•laboració entre agents                 

Impuls dels espais de reflexió i coordinació necessaris pel desenvolupament de les polítiques de 
desenvolupament local i ocupació                 

OBJ10. Construcció d'identitat / projecte comú                 

Promoció d'activitats de coneixement mutu i creació d’una denominació identificativa i unívoca del 
territori (alternativa a la Llera del riu Ter)                 

Creació d’identitat territorial                 
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PRESSUPOST PER OBJECTIUS I ACCIONS 
 

Resum per línies estratègiques i objectius 

 

 

  

Línies i objectius €

LÍNIA 1 DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS RECURSOS ENDÒGENS       792.331,80 € 

Objectiu 1.1 Atreure visitants al territori       235.952,60 € 

Objectiu 1.2 Mantenir la massa forestal en bon estat i aprofitar-la com a recurs energètic       389.706,00 € 

Objectiu 1.3 La recuperació de l'activitat primària i el foment de la producció de productes agroalimentaris de 

proximitat i artesanals          93.489,60 € 

Objectiu 1.4 Posicionar la cultura com a motor del DL          73.183,60 € 

LÍNIA 2 ORDENACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES ZONES D'ACTIVITAT ECONÒMICA          31.327,20 € 

Objectiu 2.1 Millorar la competitivitat de les zones d'activitat econòmica          31.327,20 € 

LÍNIA 3 DONAR SUPORT A LA INICIATIVA EMPRENEDORA I A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES PIME, 

SOBRETOT EN AQUELLES ACTIVITATS CONSIDERADES ESTRATÈGIQUES       233.744,40 € 

Objectiu 3.1 Suport a la iniciativa emprenedora       163.816,00 € 

Objectiu 3.2 Millora de la competitivitat de les PIME          69.928,40 € 

LÍNIA 4 MILLORAR LES CONDICIONS D'OCUPABILITAT DE JOVES I DELS COL·LECTIUS AMB MAJORS DIFICULTATS PER 

TROBAR FEINA       211.091,60 € 

Objectiu 4.1 Adequació de la qualificació professional de la població a les demandes de les empreses       211.091,60 € 

LÍNIA 5 CREAR ESPAIS DE TREBALL I DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AGENTS I DOTAR DELS INSTRUMENTS NECESSARIS 

PER TAL DE DUR A TERME POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL AMB L'OBJECTIU DE PROMOURE UN MODEL 

DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOCIALMENT, ECONÒMICAMENT I MEDI AMBIENTALMENT       138.038,60 € 

Objectiu 5.1 Millorar la governança i adequar els instruments de gestió          62.765,20 € 

Objectiu 5.2 Construcció d'identitat / projecte comú          75.273,40 € 

Total    1.406.533,60 € 
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Detall per projectes: 

 

 

 
 
 

Línies i objectius €

LÍNIA 1 DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS RECURSOS ENDÒGENS       792.331,80 € 

Objectiu 1.1 Atreure visitants al territori

Projecte 1.1.1.1 Catàleg de recursos amb major interès turístic          11.040,00 € 

Projecte 1.1.1.2 Protecció, preservació, recuperació i millora del patrimoni amb interès turístic          27.081,60 € 

Projecte 1.1.1.3 Creació d'itineraris turístics i senyalització de recursos          29.153,00 € 

Projecte 1.1.2.1 Pla de dinamització i millora de l'oferta de serveis turístics          49.832,80 € 

Projecte 1.1.2.2 Pla d'adaptació de l'oferta comercial i la restauració a la demanda turística          25.571,00 € 

Projecte 1.1.3.1 Creació i promoció d'una marca turística          26.061,20 € 

Projecte 1.1.3.2 Comercialització i promoció de serveis i productes turístics          67.213,00 € 

Objectiu 1.2 Mantenir la massa forestal en bon estat i aprofitar-la com a recurs energètic

Projecte 1.2.1.1 Recuperació i protecció de l'espai agrícola i ramader proper als boscos          52.781,60 € 

Projecte 1.2.1.2 Gestió dels boscos, prevenció d'incendis i valorització de la biomassa forestal       104.822,40 € 

Projecte 1.2.2.1 Promoció del consum intern de biomassa com a font d'energia renovable       232.102,00 € 

Objectiu 1.3 La recuperació de l'activitat primària i el foment de la producció de productes agroalimentaris de proximitat i 

artesanals

Projecte 1.3.1.1 Recuperació de les produccions agrícoles (i ramaderes) i incorporació de valor afegit          42.285,60 € 

Projecte 1.3.1.2 Suport a l'artesania i la producció de productes agroalimentaris          51.204,00 € 

Objectiu 1.4 Posicionar la cultura com a motor del DL

Projecte 1.4.1.1 Pla de dinamització dels equipaments culturals          28.061,20 € 

Projecte 1.4.1.2 Pla de dinamització del sector cultural          45.122,40 € 

LÍNIA 2 ORDENACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES ZONES D'ACTIVITAT ECONÒMICA          31.327,20 € 

Objectiu 2.1 Millorar la competitivitat de les zones d'activitat econòmica

Projecte 2.1.1.1 Pla de dinamització, millora de la competitivitat i ordenació dels polígons d'activitat econòmica de la Llera          31.327,20 € 

LÍNIA 3 DONAR SUPORT A LA INICIATIVA EMPRENEDORA I A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES PIME, SOBRETOT EN 

AQUELLES ACTIVITATS CONSIDERADES ESTRATÈGIQUES

      233.744,40 € 

Objectiu 3.1 Suport a la iniciativa emprenedora

Projecte 3.1.1.1 Suport a l'emprenedor/a       163.816,00 € 

Objectiu 3.2 Millora de la competitivitat de les PIME

Projecte 3.2.1.1 Consolidació i creixement empresarial          69.928,40 € 

LÍNIA 4 MILLORAR LES CONDICIONS D'OCUPABILITAT DE JOVES I DELS COL·LECTIUS AMB MAJORS DIFICULTATS PER TROBAR 

FEINA

      211.091,60 € 

Objectiu 4.1 Adequació de la qualificació professional de la població a les demandes de les empreses

Projecte 4.1.1.1 Pla de foment de la formació professional          19.040,80 € 

Projecte 4.1.2.1 Reforçament itinerari formatiu          42.551,00 € 

Projecte 4.1.2.2 Foment de la contractació i reforç de l'experiència laboral de joves          84.214,20 € 

Projecte 4.1.3.1 Formació en competències transversals          65.285,60 € 

LÍNIA 5 CREAR ESPAIS DE TREBALL I DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AGENTS I DOTAR DELS INSTRUMENTS NECESSARIS PER 

TAL DE DUR A TERME POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL AMB L'OBJECTIU DE PROMOURE UN MODEL DE 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOCIALMENT, ECONÒMICAMENT I MEDI AMBIENTALMENT

      138.038,60 € 

Objectiu 5.1 Millorar la governança i adequar els instruments de gestió

Projecte 5.1.1.1 Impuls d'un ens de gestió de les polítiques de desenvolupament local i ocupació          22.632,60 € 

Projecte 5.1.2.1 Impuls dels espais de reflexió i coordinació necessaris pel desenvolupament de les polítiques de 

desenvolupament local i ocupació

         40.132,60 € 

Objectiu 5.2 Construcció d'identitat / projecte comú

Projecte 5.2.1.1 Creació d'identitat territorial          75.273,40 € 

Total    1.406.533,60 € 
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MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 
 
 
El seguiment del Pla estratègic es portarà a terme a tres nivell: 
 

 Amb la continuïtat de la Comissió Directora del Pla, configurada pels representants polítics 

dels diferents municipis de la Llera del Ter, que es reunirà amb periodicitat trimestral.  

 

 Amb sessions de treball amb els agents socioeconòmics, de caràcter sectorial, per tractar 

aspectes concrets del Pla, i amb sessions plenàries un cop l’any pel seguiment global del Pla. 

 

 Amb un espai de seguiment tècnico-polític a nivell intern de l’Ajuntament de Celrà, com a 

principal ens impulsor del Pla. 

 
A la finalització dels treballs de redacció del present Pla d’acció, el territori compta ja amb dues 
noves subvencions del SOC per tirar endavant: 
 

 La línia 1 de Diversificació de l'economia a partir de l'aprofitament dels recursos endògens 

 

 El projecte del Pla de dinamització, millora de la competitivitat i ordenació dels polígons 

d’activitat econòmica de la Llera 

 
Les eines que s’utilitzaran pel seguiment i l’avaluació seran les següents: 

 Un quadre de comandament amb els indicadors de seguiment i avaluació recollits a cada 

fitxa d’acció del Pla 

 

 El cronograma 

 

 El pressupost 

 

 Un quadre de comandament amb 10-12 indicadors estratègics del territori, que s’elaborarà 

a partir dels indicadors que ja recull la diagnosi del pla estratègic 
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