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ÀMBIT GEOGRÀFIC
Mapa de la situació del Pallars Jussà

El Pallars Jussà és una comarca, situada
al nord-oest de Catalunya, al bell mig
del Prepirineu. La seva orografia
combina la darrera gran plana abans
d’arribar al Pirineu amb zones
muntanyoses al sud, l’est i l’oest; i
d’alta muntanya al nord.
La Comarca és un dels 2 fragments en
què queda subdividit el territori
històric del Pallars. Limita al nord amb
els comarques de l'Alta Ribagorça i del
Pallars Sobirà, al sud amb la Noguera, a
l'est amb l'Alt Urgell i a l'oest amb la
Ribagorça aragonesa.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Pertany a l’Àmbit funcional territorial de l'Alt Pirineu i Aran juntament amb les comarques de
l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran i també forma part de
les considerades, comarques de muntanya de Catalunya.
Per últim, un seguit de condicionants com les distancies als centres econòmics, les
comunicacions, l’absència de turisme de neu i el protagonisme del sector primari (en especial
l’agricultura), li confereixen un caràcter rural.
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INFRAESTRUCTURES
Mapa del Pallars Jussà

Les comunicacions per carretera del Pallars Jussà
s'estructuren principalment en un eix que recorre la
comarca de nord a sud: La C-13 (o Eix del Pallars),
carretera de la Xarxa Bàsica Primària de Catalunya
travessa la comarca de sud a nord seguint la Noguera
Pallaresa. A la Pobla de Segur enllaça amb la N-260. És
la via per accedir a la comarca de Noguera i a la ciutat
de Lleida i pel nord a les comarques del Pallars Sobirà i
l'Alta Ribagorça, a través de la N-260. Una altra
carretera important és la C-1412b, que connecta Tremp
amb la C-14 i la A-2, pel coll de Comiols. A Senterada, la
N-260 enllaça amb la L-503, que connecta la Vall Fosca
amb la resta del territori.
Els principals municipis de la comarca estan comunicats
per aquestes vies, on enllacen també les altres
carreteres secundàries que connecten la resta de nuclis
de la comarca.

Font: LleidaTur

Pel que fa a la infraestructura ferroviària, el Pallars Jussà
compta amb la línia Lleida - La Pobla de Segur, operada
per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
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TRANSPORTS
Les característiques del territori del Pallars Jussà incideixen també en la mobilitat, de manera que la major part del
transport tant públic com privat es realitza per carretera. Si parlem del transport privat, observem que al Pallars
Jussà, el nombre de cotxes per habitant és molt més gran que la mitjana catalana, a causa de la característica
muntanyosa del territori. Així mateix, aquesta dificultat orogràfica i el menor nombre d'infraestructures de transport,
comporten un ús del vehicle privat molt més gran.
Parc d'automòbils. Any 2014
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Font: Idescat
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TRANSPORTS
Pel que fa al tipus de vehicle destaca el gran pes que tenen els vehicles pesants, especialment de transport,
com camions. La motocicleta, un transport més propens en entorns urbans, té un pes relatiu menor, a causa
del tipus de viatges que es realitzen i a les condicions climàtiques del territori.
Mapa de risc a les carreteres
Les estadístiques mostren que el nombre d'accidents al
Pallars Jussà és menor que el de la mitjana catalana i de
les comarques de l'entorn. A aquest fet hi pot contribuir
l'estat de carreteres, ja que, segons l'estudi de l'EuroRAPRACC, la comarca no compta amb cap punt negre dins la
xarxa viària. No obstant això, s’ha de remarcar que a
diferència de comarques com l’Alt Urgell i la Cerdanya, al
Pallars Jussà no hi discorre cap eix de comunicació amb
moments d’intensitat de trànsit elevat.
Accidents de trànsit amb víctimes. 2014
Total vehicles
Pallars Jussà
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Cerdanya
Pallars Sobirà
Val d'Aran
Alt Pirineu i Aran
Catalunya
Font: Idescat

10.684
17.401
3.048
8.959
6.362
5.077
62.162
4.973.485

Accidents de Accidents per Accidents per
trànsit
1.000 hab 1.000 vehicles
29
2,2
2,7
93
4,5
5,3
14
3,5
4,6
52
2,9
5,8
22
3,1
3,5
28
2,9
5,5
238
3,3
3,8
23.828
3,2
4,8
Font: EuroRAP-RACC
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TRANSPORTS
Els principals mitjans de transport públic a la comarca del Pallars Jussà són l'autobús i el
ferrocarril.
Per accedir a les grans terminals de transport i mobilitat de Catalunya, la distància en temps en
cotxe és, en tots els casos, per sobre d'1 hora. En el cas de l'Aeroport de Lleida - Alguaire i de
l'Estació d'Alta Velocitat Lleida Pirineus, es troben a 1 hora i 10 minuts i en el cas de Barcelona,
tant el port com l’aeroport a 2 hores i 20 minuts.
Quadre de distàncies i temps del Pallars Jussà
Distància

Temps
(aproximació)

85,3 km

1h 10m

86 km

1h 10m

92,7 km

1h 30m

Aeroport de Reus

147 km

2h

Port de Tarragona

155 km

2h 10 m

Aeroport de Barcelona - El
Prat

186 km

2h 20m

Port de Barcelona

186 km

2h 20m

Aeroport de Girona - Costa
230 km
Brava

2h 40m

Principals infraestructures de transport
Aeroport de Lleida Alguaire
Estació de ferrocarril
Lleida - Pirineus
Aeroport d’Andorra – La
Seu d’Urgell

Mapa del transport per autobús

Font: Companyia d’autobusos ALSA

Font: Elaboració pròpia a partir de Via Michelin i Google Maps
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TRANSPORTS
Les línies d'autobús comuniquen els municipis de la comarca entre sí i amb altres
poblacions de l'entorn. També hi ha línies que comuniquen el Pallars Jussà amb ciutats com
Lleida o Barcelona.
La línia de ferrocarril enllaça la Pobla de Segur amb Lleida, i dóna servei als municipis de
l'eix nord-sud de la comarca. L’ús del tren ha caigut de forma dràstica des dels 450.000
viatgers/any registrats el 1985 fins els 117.000 registrats el 2003 i els 95.000 de 2012,
quedant molt circumscrit a una finalitat turística. No obstant això, els plans de millora
previstos per la nova concessionària (FGC), que, entre altres, comporten una reducció del
temps de trajecte, l’obertura a nous públics i la incorporació de nous trens havien de
permetre incrementar la utilització d’aquest mitjà de transport. En aquest sentit, l’any
2016 va tancar ja amb 111.116 viatgers, un 85% més que 2015.

Com a mesura de foment del transport públic i per augmentar la utilitat de la xarxa, hi ha
un sistema combinat d'autobús i tren, que d'una banda ofereix un major nombre de
parades per donar servei a més població, i d'altra, estén la línia més enllà de la Pobla de
Segur, continuant l'eix nord-sud fins a València d'Àneu.
El Tren dels Llacs, és el servei de caràcter turístic que discorre pel mateix eix ferroviari,
orientat, al gaudi del paisatge i a la potenciació de les antigues instal·lacions i material
ferroviari de la línia.

Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
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ENCAIX I PLANS TERRITORIALS
Pla territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran. 2006
Analitza aspectes clau de diversos àmbits que condicionen el desenvolupament tant territorials (geografia,
clima, infraestructures,etc.) com socioeconòmics (població, estructura social, activitat econòmica, serveis,
etc.). Es desenvolupa l’any 2006, en el context anterior a la crisi, dibuixa un escenari de creixement
econòmic i planteja mecanismes per continuar aquest desenvolupament. No obstant, posa de manifest les
principals problemàtiques de les comarques de muntanya, que segueixen sent vigents: Pèrdua de població,
envelliment, dispersió poblacional, condicionants geogràfics (situació excèntrica, barreres orogràfiques,
etc.).
Els principals objectius definits són els següents:
• Objectius quan a l’estructura social i econòmica: Fixar població en el territori, enfortir l’estructura social,
promoure el benestar de la població i l’accés als serveis, gestionar el canvi socioeconòmic (de primari a
terciari), diversificar l’economia i integrar més els sectors, millorar la competitivitat de l’economia, posant
en valor el sector primari, facilitant el creixement del sector secundari i potenciant el turisme (fent menció
especial al cas del Pallars Jussà).
•Objectius quan a territori: conservar la connectivitat i la biodiversitat, concentrar els creixements urbans,
portar serveis al territori, reconduir la desproporció entre sòl residencial i sòl per activitat econòmica.
•Objectius quan al sistema d’infraestructures: millorar la interconnexió amb la resta de Catalunya,
augmentar la cohesió interna, garantir l’accés a les TIC.
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ENCAIX I PLANS TERRITORIALS
Pla territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran. 2006
Millores plantejades:
•Condicionaments i millores en l’eix del Pallars: Entre Camarasa i Terradets, variant de Tremp i variant de la
Pobla
•Creació d’un eix diagonal: Artesa de Segre-Tremp-La Pobla de Segur-el Pont de Suert.
•Millora de l’eix pirinenc: variants oest i nord de la Pobla de Segur (amb túnels), variants oest i nord de
Senterada (amb túnels).
•Aeròdrom del Pallars Jussà: Aquest projecte, juntament amb els altres previstos en el pla d'aeroports,
aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015 ha quedat aturat, a l’espera que la iniciativa privada els impulsi.
•Àrea logística a Tremp: Aquest projecte també ha quedat posposat, malgrat haver començat la compra de
terrenys per a l’emplaçament del polígon.
•Millores per reduir el temps de trajecte de la línia de Lleida a la Pobla de Segur a 1h 40 min., així com pel
transport de mercaderies per la línia. No obstant, posava en dubte la viabilitat del perllongament de la línia de
la Pobla cap a la Seu d’Urgell i França o cap a Esterri d’Àneu.
Aquestes mesures, a més de millorar les comunicacions en les comarques més occidentals, haurien de contribuir a
l’impuls de l’economia del Pallars Jussà. Malgrat tot, bona part d’aquestes no es van arribar a implementar atesa la
crisi econòmica que es va desencadenar poc després de l’aprovació del pla. Aquesta va comportar un canvi
d’urgències i necessitats, amb la conseqüent redefinició dels recursos disponibles per a inversions.
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ENCAIX I PLANS TERRITORIALS
Sistemes urbans reconeguts al pla territorial de l'Alt Pirineu i l’Aran
El Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran reconeix els sistemes urbans com a àmbits de cooperació municipal idonis per
a la implantació de noves àrees especialitzades d’activitat econòmica, de polítiques d’habitatge protegit i
d’implantació de serveis i d’equipaments d’abast supramunicipal. Així vol potenciar el paper nodal dels principals
municipis del sistema pirinenc i centrar la prestació de serveis en aquests nodes. Dins d’aquest sistema, Tremp i la
Pobla de Segur s’inclouen en la categoria més important de nuclis de polaritat comarcal, fortament prestadors de
serveis i amb un paper estructurador del sistema d’assentaments urbans. Tremp inclou també el subsistema de
Conca Dellà.
En aquesta línia, quan més endavant es
repassi la concentració d’empreses i
treballadors a la comarca, es posarà de
manifest la capacitat d’atracció dels municipis
de Tremp, La Pobla de Segur i Isona i Conca
Dellà.

Sistema de la Pobla de Segur

Sistema de Tremp

Subsistema de la Conca Dellà
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ENCAIX I PLANS TERRITORIALS
Pla Comarcal de Muntanya 2009-2012
El Pla Comarcal de Muntanya 2009-2012 és el quart document de planejament sobre les comarques de muntanya
des que es va posar en marxa el 1983. Aquest document és l’instrument bàsic per desenvolupar i aplicar la política
de muntanya. Es desenvolupa al començament de la crisi econòmica i parteix encara de dades de l’època anterior.
El document aposta per una estratègia de futur que passi per preservar el valor dels actius naturals i ecològics, un
creixement turístic que no sigui agressiu amb el medi, un increment de l’accessibilitat del territori i de la dotació
d’infraestructures de noves tecnologies, l’aposta per productes de qualitat i la captació de persones qualificades
que s’estableixin en el territori.
En el pla es detalla un programa concret pel Pallars Jussà amb 69 línies d’actuació directes i 16 d’àmbit superior amb
afectació a la comarca. El pressupost estava quantificat en 312 milions d’euros, durant els 4 anys de vigència. Les
inversions previstes seguien l’estratègia per la comarca marcada pel Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran:
• Millores en infraestructures viàries i ferroviàries
•Millores en les xarxes de comunicacions
•Polígon industrial de Serret de l’aspre
•Concentracions parcel·làries, millora de regadius
•Equipaments (culturals, sanitaris, educatius, etc.)
• Actuacions en matèria de Serveis socials
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SERVEIS I EQUIPAMENTS
La necessitat de buscar l’equilibri entre usuaris i accés al servei comporta que gairebé tots els serveis sanitaris
existents al Pallars Jussà i a l’Alt Pirineu i Aran, tinguin un nombre d’usuaris per centre molt menor a la mitjana
catalana (per exemple, el Pallars Jussà compta amb una farmàcia per cada 1.901 habitants) En qualsevol cas la
planificació té una perspectiva general, de manera que els serveis localitzats, per exemple al Pallars Jussà solen
abastar territoris veïns, així, hi ha un centre de diàlisi a Tremp que atén a 13 persones dels 2 Pallars.
A nivell de llits d’hospital per cada 1.000 hab. el Pallars Jussà se situa lleugerament per sota de la mitjana catalana
(4,63). No obstant, cal tenir present que l’hospital de Tremp dóna servei a un àmbit que excedeix el Pallars Jussà.
Per exemple, els centres de rehabilitacions de trauma i mobilitat de la Pobla de Segur, Tremp, Sort i Ponts depenen
de l’equip de fisioteràpia de l’Hospital de Tremp. Altres serveis, com ara les rehabilitacions de drogodependències
s’articulen mitjançant fundacions privades i associacions, en el cas esmentat el projecte Home, que té un punt
d’atenció a Tremp.
Segons dades del departament de cultura, el Pallars Jussà disposava de 40 monuments, 9 zones arqueològiques i 4
zones paleontològiques (les úniques de l’Alt Pirineu i Aran). La proporció d’usuaris per biblioteca pública és molt
menor al Pallars Jussà que al conjunt de Catalunya. No obstant, la dimensió d’aquestes també és menor, havent-hi
menys de la meitat de llibres per biblioteca.
Com passa amb les altres instal·lacions, el Pallars Jussà manté en molts casos uns equipaments esportius per cada
1000 habitants molt superiors als del conjunt de Catalunya. Això és així ja que, a banda de la maximització del
nombre d’usuaris, les instal·lacions s’emplacen també per criteris geogràfics (garantir que una determinada zona
disposi de l’instal·lació). Així el Pallars Jussà disposa d’1 dels 3 frontons que hi ha a l’Alt Pirineu i Aran, 2 de les 5
pistes d’esquaix, Per aquest mateix motiu, determinades instal·lacions que donen servei als habitants del Pallars es
troben en altres comarques.
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TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Equipament i ús de les TIC. Percentatge en l'any 2013
Equipament TIC a l'habitatge

Alt Urgell
Alta Ribagorça
Noguera
Pallars Sobirà
Pallars Jussà
Alt Pirineu i Aran
Catalunya

Tinença
d'ordinador

Connexió a
Internet

Telèfon mòbil

Banda ampla

Ordinador
(darrers 3
mesos)

71,6
73,1
73
77,2
78,4
75,6
74,7

70,6
71,9
71,7
73,7
73,7
73,5
72,2

96,6
95,1
96,5
96,1
96,6
96,2
96,1

70
70,8
68,1
71,5
71,4
72,3
70,9

77
75,9
72,4
76,3
70,6
74,7
75,5

Ús d'ordinador i d'Internet
Internet
Correu
(darrers 3
electrònic
mesos)

76,1
74,5
71,5
74,3
71,8
74,3
74,9

66,1
66,3
64,6
65,7
64,6
65
68,6

Compres a través
d'Internet (alguna
vegada)

42,6
43,6
44
40
40,3
43,8
43

Font IDESCAT

Pel que fa a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, el Pallars Jussà ha una disparitat quant a l'equipament i
l'ús. Pel que fa al tinença d'ordinador, la connexió a internet i telèfon mòbil, els percentatges són en tots els casos
molt superiors a la mitjana catalana i superiors també als de l'Alt Pirineu i Aran. No obstant això, pel que fa a l'ús de
les TIC: banda ampla, ordinador, Internet, correu electrònic i compres a través d'internet, el seu ús és molt menor
que la mitjana catalana i que les comarques de l'entorn.
Pel que fa a la connexió d'internet, veiem que no s'observen problemes importants quant a l'abast (73,7%) però, el
problema pot estar en les velocitats de connexió, a causa que els habitants del Pallars Jussà encara no disposen de
connexió d'alta velocitat mitjançant cable o fibra òptica.
Pel que fa a la xarxa mòbil, la xarxa bàsica, aconsegueix nivells alts de cobertura, amb les limitacions pròpies d'un
territori muntanyós i similars a les comarques veïnes. Les xarxa de connexió a internet bàsica (3G) es desplega, amb
una alta qualitat, en l'eix nord-sud i però cobreix de manera acceptable la resta del territori. Per a les xarxes d'alta
velocitat 4G, únicament es despleguen en l'entorn de Tremp, quedant la resta de la comarca sense cobertura.
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IDEES CLAU
El Pallars Jussà disposa d’una xarxa d’infraestructures en bon estat, però no obstant, la seva situació d’externalitat i
llunyania respecte els grans nuclis de població comporta fàcilment sobrecostos vinculats al transport, per a la majoria
d’empreses.  Per atraure nova activitat cal pensar en empreses en què els costos de transport siguin poc rellevants,
que s’aprovisionin amb producte local, formes per atraure visitants a la comarca o mesures de col·laboració entre
empreses per minimitzar els costos de transport.
Les comunicacions amb Lleida o Balaguer són prou bones, fet que ha trencat un dels avantatges competitius del
comerç local, que ha de buscar altres alternatives.
Els temps de transport interns no són menors tampoc i afavoreixen la concentració poblacional.
El Pallars Jussà és una porta d’entrada al Pirineu, fet que el converteix en lloc de pas per anar cap a les comarques
de més al nord.  Existeix doncs, un flux de persones que discorre per la comarca i cal pensar en mesures per
incrementar el nombre d’estades al territori, per exemple a través d’una estratègia de turisme.

El transport públic segueix sent insuficient per esdevenir alternativa al vehicle privat (fins i tot atenent a la millora
en freqüència i temps de la línia Lleida - la Pobla de Segur). No obstant el volum d’usuaris potencials segueix sent
molt reduït perquè pugui ser rendible.
Molt poques de les iniciatives plantejades en els plans territorials s’han pogut acomplir: bàsicament millores en les
carreteres i el ferrocarril, les concentracions parcel·laries i la millora de regadius i Serveis Socials.
L’Ús d’ordinador i d’Internet al Pallars Jussà, està lleugerament per sota de la mitjana catalana o de l‘Alt Pirineu i
Aran. Així mateix, el volum de compres per Internet també està per sota del conjunt de Catalunya. Així doncs, el
comerç local no es veu especialment afectat per aquest canal.
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Mapa de la població del Pallars Jussà
La població del Pallars Jussà és de 13.609 habitants
segons les darreres dades publicades del Padró
municipal d'habitants (a data 1 de gener de 2015), el que
representa el 18,6% del total de la població de l'Alt
Pirineu i Aran.
Els principals municipis són Tremp, la Pobla del Segur i
Isona i Conca Dellà. Aquests tres municipis aglutinen el
75% de la població total de la comarca, que en definitiva,
es concentra al voltant de la Noguera Pallaresa i a l’est.

Senterada

Conca de Dalt

Tremp
Isona i Conca Dellà

Per gènere, la distribució és
bastant equitativa al Pallars
Jussà, amb un 51,2% d'homes
i un 48,8% de dones. No
obstant és lleugerament
oposada a la del conjunt de
Catalunya, amb un 50,9% de
dones i un 49,1% d’homes.

Llimiana

Font: IDESCAT. Elaboració pròpia.
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Estructura de la població per municipis
Població

Abella de la Conca
Castell de Mur
Conca de Dalt
Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà
Llimiana
Pobla de Segur, La
Salàs de Pallars
Sant Esteve de la Sarga
Sarroca de Bellera
Senterada
Talarn
Torre de Cabdella, La
Tremp
Pallars Jussà
Catalunya

Homes

Dones

Total

% Homes

% Dones

Superfície
(km2)

Densitat
(hab/km2)

93
101
233
142
558
91
1.499
193
89
79
80
363
390
3.062
6.973
3.691.745

77
87
213
145
506
67
1.517
166
55
46
53
219
372
3.113
6.636
3.816.361

170
188
446
287
1.064
158
3.016
359
144
125
133
582
762
6.175
13.609
7.508.106

54,7%
53,7%
52,2%
49,5%
52,4%
57,6%
49,7%
53,8%
61,8%
63,2%
60,2%
62,4%
51,2%
49,6%
51,2%
49,2%

45,3%
46,3%
47,8%
50,5%
47,6%
42,4%
50,3%
46,2%
38,2%
36,8%
39,8%
37,6%
48,8%
50,4%
48,8%
50,8%

78,3
62,4
166,5
90,9
139,4
41,7
32,8
20,3
92,9
87,5
34,4
28,0
165,3
302,8
1.343,1
32.108,0

2,2
3,0
2,7
3,2
7,6
3,8
91,9
17,7
1,6
1,4
3,9
20,8
4,6
20,4
10,1
233,8

Font: Idescat. Padró continu. Població a 1 gener 2015
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Tot i ser el municipi més poblat de la comarca, Tremp no és el de major densitat a causa de la
seva gran extensió i poca població als nuclis de la part oest, que limita amb l’Aragó. Així, el
municipi amb major densitat de població és la Pobla de Segur, amb 92 hab/km2 i el de menor
densitat és Sarroca de Bellera, amb 1,4 hab/km2, que també és el més deshabitat.

Evolució de la població per municipis

Abella de la Conca
Castell de Mur

6.000

Conca de Dalt
Gavet de la Conca

5.000

Isona i Conca Dellà
Llimiana

4.000
Pobla de Segur, La
Salàs de Pallars

3.000

Sant Esteve de la Sarga
Sarroca de Bellera

2.000

Senterada

1.000

Talarn
Torre de Cabdella, La

0
1986

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Tremp

Font: IDESCAT.
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DISTRIBUCIÓ POBLACIONAL
Població per municipis 2010-2015
2010

2015 Variació

Abella de la Conca

181

170

-6,1%

Castell de Mur

182

188

3,3%

Conca de Dalt

407

446

9,6%

Gavet de la Conca

309

287

-7,1%

1.150

1.064

-7,5%

173

158

-8,7%

3.266

3.016

-7,7%

Salàs de Pallars

334

359

7,5%

Sant Esteve de la Sarga

144

144

0,0%

Sarroca de Bellera

136

125

-8,1%

Senterada

142

133

-6,3%

Talarn

395

582

47,3%

Torre de Cabdella, La

791

762

-3,7%

6.368

6.175

-3,0%

13.978

13.609

-2,6%

Isona i Conca Dellà

Llimiana
Pobla de Segur, La

Tremp
Pallars Jussà

Des de 1986 a 2015 (gràfic anterior)
s’observa una lleu pèrdua d'habitants. Es
parteix d’una caiguda constant de
població, que es trenca durant la primera
dècada d’aquest segle, produint-se una
forta recuperació de població. Després
d’arribar al màxim el 2011, la població
torna a tendir a la baixa, tot i que sembla
que s’estabilitza en els darrers tres anys al
voltant dels 13.500-13.600 habitants.
Amb tot, la població dels municipis ha
canviat considerablement. La majoria han
perdut població, mentre que Talarn és la
població que concentra un major
creixement (vinculat a l’acadèmia de
suboficials), que aconsegueix esmorteir la
pèrdua de població dels altres municipis.

Font: IDESCAT.
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Concentració poblacional

Distribució poblacional
32,5%

31,1%

33,7%

33,9%

34,3%

80%

34,4%

90%

34,3%

100%

22,2%

23,4%

24,2%

22,9%

24,0%

50%

24,1%

60%

24,2%

70%

41,6%

43,2%

42,1%

45,6%

45,4%

20%

41,5%

30%

41,4%

40%

1986

1990

1995

2000

2005

2010

2015

10%
0%
Resta de municipis del Pallars Jussà
Font: IDESCAT.

Pobla de Segur, La

Tremp

Abella de la Conca
Castell de Mur
Conca de Dalt
Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà
Llimiana
Pobla de Segur, La
Salàs de Pallars
Sant Esteve de la Sarga
Sarroca de Bellera
Senterada
Talarn
Torre de Cabdella, La
Tremp
Pallars Jussà

Habitants
170
188
446
287
1.064
158
3.016
359
144
125
133
582
762
6.175
13.609

Pes relatiu
1,2%
1,4%
3,3%
2,1%
7,8%
1,2%
22,2%
2,6%
1,1%
0,9%
1,0%
4,3%
5,6%
45,4%
100%

Font: IDESCAT. 2015

L'evolució històrica no mostra una variació substancial al llarg del temps del pes relatiu de la població. El
municipi més poblat, Tremp, ha augmentat lleugerament el seu pes en quatre punts al llarg dels darrers 30
anys, mentre que la Pobla de Segur, sembla haver adoptat una lleugera tendència a la baixa. Amb tot,
aquests dos municipis concentren 2/3 de la població del Pallars Jussà i juntament amb Isona i Conca Dellà
sumen fins al 75% del total. Així, els 11 municipis restants aglutinen menys del 25% de la població.
La dispersió territorial encara es fa més evident si s’observa l’existència de fins a 115 nuclis de població que
concentren només el 10% del conjunt.
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DISTRIBUCIÓ POBLACIONAL
Piràmide poblacional. Any 2015
De 85 anys i més
De 80 a 84 anys
De 75 a 79 anys
de 70 a 74 anys
De 65 a 69 anys
De 60 a 64 anys
De 55 a 59 anys
De 50 a 54 anys
De 45 a 49 anys
De 40 a 44 anys
De 35 a 39 anys
De 30 a 34 anys
De 25 a 29 anys
De 20 a 24 anys
De 15 a 19 anys
De 10 a 14 anys
De 5 a 9 anys
De 0 a 4 anys

10,0% 8,0%

Homes

6,0%

4,0%

Catalunya

2,0%

0,0%

2,0%

Pallars Jussà

Font: IDESCAT, padró municipal d'habitants a 1 de Gener del 2015.

4,0%

6,0%

Dones

8,0% 10,0%

La piràmide poblacional del
Pallars Jussà és de tipus
regressiu, és a dir, és més ampla
en els grups superiors que a la
base. Aquesta situació, al Pallars
Jussà és molt més accentuada
que al conjunt de Catalunya, si
bé és comuna a les societats
desenvolupades a causa del
descens en la natalitat i
l’augment de l’esperança de vida.
Això genera un envelliment de la
població i una perspectiva de
futur de descens dels habitants
(per creixement natural).

A un percentatge de població reduït a la base s’hi suma que els grups de població per sobre dels 70 anys
augmenten considerablement i de forma progressiva, al Pallars Jussà, de manera que hi ha més gent en la
franja de 80-84 anys, que en la de 70-74, així que es dóna una situació de considerable sobreenvelliment.
En certa mesura, això és causat per dues tendències de moviment poblacional clares: D’una banda, un bon
nombre de pallaresos marxen a estudiar l’educació universitària i després a treballar fora de la comarca, ja
que aquesta no ofereix prou oportunitats per a la població amb estudis superiors. D’altra banda, pot haverhi pallaresos que retornen a la comarca a partir de la seva jubilació.
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CREIXEMENT
Estructura i distribució poblacional
Estructura i distribució de la població
(2014)
Índex de recanvi de la població en
edats actives
Relació de masculinitat
Relació de nens per dones en edat fèrtil
(100 dones de 15 a 49 anys)
Edat mitjana de la població

Pallars
Jussà Catalunya
144

117

105

96

21

22

46,48

42,10

Font: IDESCAT.

Índexs d'envelliment i dependència
Envelliment i dependència (2014)
Índex d'envelliment
Índex de sobreenvelliment
Índex de dependència juvenil
Índex de dependència de la gent gran
Índex de dependència global

Pallars
Jussà
197
22
20
40
60

Catalunya
115
16
24
28
52

Els índexs d'estructura, principalment
assenyalen el problema de l'envelliment
poblacional. En el cas de l'índex de
recanvi, ens mostra que hi ha 144
habitants de 60 a 64 anys per cada 100
habitants de 15 a 19 anys. En
comparació de la població de Catalunya,
observem que l'edat mitjana de la
població del Pallars Jussà és de 4 anys
superior i hi ha més homes que dones.

Font: IDESCAT.

Les dades reforcen la idea que l’envelliment del Pallars Jussà és degut bàsicament a un
menor volum de la població de menys de 50 anys, respecte Catalunya. Això explica perquè
encara que la relació de nens per dones en edat fèrtil i la dependència juvenil, siguin
equiparables a la mitjana catalana, la dependència global, l’índex d'envelliment i el de
sobreenvelliment siguin més elevats.
27

CREIXEMENT
L’envelliment poblacional i el pes reduït de la
població de menys de 14 anys encara és més acusat
al Pallars Jussà que al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran,
amb qui comparteix bona part de la problemàtica
(com ara la pèrdua de població). De fet, el Pallars
Jussà és la 5a comarca de Catalunya amb major pes
relatiu de població major de 65 anys (per darrera de
Terra Alta, les Garrigues, Priorat i Ripollès). El repunt
de població jove experimentat el 2011 sembla haver
revertit de nou.

Pes dels grans grups poblacionals
0-14 anys 15-64 anys

65 i més

Pallars Jussà

12,6 %

62,6 %

24,8 %

Alt Pirineu i Aran

13,7 %

66,9 %

19,4 %

Catalunya

16,0 %

65,7 %

18,3 %

Font: IDESCAT. 2015

Tot i la situació actual, l'any 2014, s'ha produït un augment poblacional explicat per un
fortíssim creixement migratori (17,83%) que no només contraresta el creixement natural
negatiu (del -6,54%), sinó que el reverteix, fins a aconseguir una taxa de creixement positiu
entre 2014 i 2015. Cal destacar la forta variabilitat d'aquestes taxes en els últims anys en el cas
del Pallars Jussà a causa del volum de població, que fa que variacions petites es reflecteixin en
uns forts canvis en la taxes.
Creixement poblacional
Creixement per mil habitants (2014)
Taxa bruta de creixement total
Taxa bruta de creixement natural
Taxa bruta de creixement migratori

Pallars Jussà
11,28 %
-6,54 %
17,83 %

Catalunya
-1,23 %
1,38 %
-2,61 %

Font: IDESCAT.
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CREIXEMENT NATURAL
Moviment natural de la població
20%
15%
10%
5%
0%
1986 1991 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-5%
-10%
-15%
Font: IDESCAT.

Taxa bruta de natalitat

Taxa bruta de mortalitat

Taxa bruta de creixement natural

La taxa bruta de creixement de la població ha estat negativa en les últimes dècades Si bé hi
havia una progressiva millora fins a l'any 2008, aquesta s’ha vist interrompuda per la crisi, que
ha condicionat la reducció de la taxa de natalitat, mentre que la taxa de mortalitat mantenia
una lleu evolució a l’alça, amb un repunt puntual el 2012.
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MIGRACIONS
Les principals migracions a la comarca del Pallars Jussà s’han produït des de la resta de l’Estat Espanyol i d'altres
països. La comarca del Pallars Jussà ha viscut una etapa de creixement de la població immigrant entre l'any 2001 a
2006. En el següent període, del 2006 al 2010, el creixement ha estat molt més important. Els fluxos migratoris al
Pallars Jussà fins a la crisi, responien a les següents tendències:
-D’una banda la població jove de la comarca amb una qualificació elevada ha tendit a marxar de la comarca a buscar
millors oportunitats laborals.
-D’altra banda, la comarca ha estat receptora d’immigrants de països estrangers que hi venien a buscar feina,
especialment en el sector de la construcció.
-En paral·lel hi ha hagut un flux de pallaresos d’origen que retornaven a la comarca després de la seva jubilació.
La crisi ha alterat algun d’aquests fluxos, així s’introdueixen els següents canvis:
-Alguns pallaresos residents fora de la comarca, amb una situació deteriorada per la crisi poden haver retornat
buscant recolzament familiar i una situació més favorable.
-El deteriorament de les condicions de treball redueix l’arribada d’immigrants estrangers i en força l’emigració dels
residents al Pallars Jussà (encara que alguns col·lectius particulars valorin les millors condicions de què disposen i
prefereixin quedar-s’hi i fins i tot reagrupar la família).
En qualsevol cas, la importància d’aquests fluxos en moments determinats explica les variacions experimentades els
darrers anys. A partir de 2011, tots els grups d’estrangers perden població, només els africans han seguit creixent,
sobretot el darrer any, després d’uns anys d’estabilitat. Els grups principals d’estrangers arribats han estat en els
darrers anys, els d’Europeus, africans i sud americans.
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MIGRACIONS
Migracions

500

Migracions internes amb la resta
de Catalunya. Saldo migratori

300
Migracions internes amb la resta
d'Espanya. Saldo migratori

100
-100

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Migracions externes. Saldo
migratori

2014

-300

Saldo migratori total

-500

Evolució de la població estrangera
905
824

656

3

1

126
63
0

224

160
49
4

180
89

98

65
14

88
17

111

114

91
16

113
27

120

113

112

111

32

32

124
109
30

118
103
32

104
97
36

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Resta UE
Amèrica del Nord i Central

Font: IDESCAT.

Resta Europa
Amèrica del Sud

Àfrica
Àsia i Oceania

Perú

268

*Cal destacar en el primer, que el fort salt estadístic que es produeix en el 2006, és provocat
principalment a la incorporació de Bulgària i Romania a la UE, de manera que la població
d'aquests països, passa de ser considerada "Resta Europa" a "Resta UE“.
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Resta de països

105
35

202
114
54

325

255
192

Regne Unit

94
46
19
13
3

141
105
73
74
25
3
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200
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195
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400
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200

Romania
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300
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0
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533
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400
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600

29,9%
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
Presència de població estrangera
60,00%

Total població estrangera

50,00%
40,00%
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30,00%

1500

20,00%

1000

10,00%

500

0,00%

0
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-10,00%
Mateixa comarca

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Altra comarca

Mateixa comarca
6.550
48,13%
6.600
48,78%
6.624
48,68%
6.721
47,62%
6.783
47,19%
6.831
48,87%
6.833
49,37%
6.833
49,82%
6.871
51,02%
6.804
53,80%
6.866
54,64%
6.985
54,95%
7.073
56,30%
7.166
57,88%
7.275
58,72%
7.337
58,97%

Resta Estat

Altra comarca
3.466
25,47%
3.447
25,48%
3.466
25,47%
3.490
24,73%
3.495
24,31%
3.481
24,90%
3.524
25,46%
3.508
25,58%
3.492
25,93%
3.346
26,45%
3.296
26,23%
3.294
25,91%
3.224
25,66%
3.199
25,84%
3.189
25,74%
3.172
25,49%

Estranger

Catalunya
10.016
73,60%
10.047
74,26%
10.090
74,15%
10.211
72,35%
10.278
71,50%
10.312
73,77%
10.357
74,83%
10.341
75,40%
10.363
76,95%
10.150
80,25%
10.162
80,87%
10.279
80,86%
10.297
81,96%
10.365
83,72%
10.464
84,46%
10.509
84,46%

Resta Estat
1.498
11,01%
1.403
10,37%
1.398
10,27%
1.725
12,22%
1.828
12,72%
1.512
10,82%
1.490
10,77%
1.551
11,31%
1.571
11,67%
1.474
11,65%
1.482
11,79%
1.556
12,24%
1.568
12,48%
1.549
12,51%
1.588
12,82%
1.659
13,33%

Estranger
2.095
2.080
2.119
2.177
2.268
2.154
1.993
1.823
1.533
1.024
922
877
698
466
338
274

15,39%
15,37%
15,57%
15,43%
15,78%
15,41%
14,40%
13,29%
11,38%
8,10%
7,34%
6,90%
5,56%
3,76%
2,73%
2,20%

Total
13.609
13.530
13.607
14.113
14.374
13.978
13.840
13.715
13.467
12.648
12.566
12.712
12.563
12.380
12.390
12.442

Font: IDESCAT.
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
La contribució de les persones vingudes d’altres indrets ha estat clau per mantenir el nivell de població a la
comarca. Així el nombre d’habitants originaris del Pallars Jussà no ha parat de retrocedir al llarg dels anys i el 2015 ja
representaven menys de la meitat del conjunt d’habitants:
- El volum de persones provinents d’altres indrets de Catalunya ha mantingut una lleu tendència a l’alça, malgrat
alguns decreixements i en termes relatius, es manté al voltant del 25% del total. Pel que fa a la població provinent
d’altres parts de l’Estat, ha anat experimentant períodes de creixement i decreixement, però s’ha reduït en els
darrers 15 anys.

- En canvi la població d’origen estranger amb 11 anys va passar del 2,2% del total l’any 2000 al 15,78% l’any 2011. A
partir d’aleshores es produeix un retrocés en el nombre absolut d’habitants d’origen estranger, que sembla repuntar,
novament, l’any 2015.

Població projectada
Pallars Jussà
Alt Pirineu i Aran
Catalunya

Actualitat Població projectada a 2025 segons l'escenari
2015
Esc. baix
Esc. mitjà
Esc. alt
13.609
12.051
13.063
14.248
73.044

64.924

70.106

76.476

7.508.106

6.910.017

7.434.033

7.877.047

Font: IDESCAT.

A nivell general, les previsions de població pel Pallars Jussà, apunten més aviat que la tendència al decreixement
poblacional continuarà de cara al 2025, així ho apunten els escenaris baix i mitjà. Val a dir que aquest tipus de
previsions segueixen la línia del conjunt de l’Alt Pirineu i Aran així com tota Catalunya. Només l’escenari alt de
població projectada preveu un creixement. En qualsevol dels casos, el pes poblacional respecte Catalunya disminuiria
en tots els escenaris, mentre que respecte l’Alt Pirineu i Aran, es mantindria força estable (només baixaria en
l’escenari pessimista).
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IDEES CLAU
La població del Pallars Jussà segueix caient. Això es tradueix en un volum de consumidors en declivi  Les
empreses que només s’orientin al mercat local tenen poc potencial de creixement, fins i tot ampliant l’òptica a l’Alt
Pirineu i Aran. A la vegada cal pensar en mesures que facin la comarca prou atractiva perquè, a llarg termini atregui
nova població
Concentració poblacional en tres municipis-pols d’activitat (Tremp, la Pobla de Segur, Isona).

Envelliment poblacional amb baixa natalitat. Hi ha menys percentatge de població a les parts baixes de la piràmide
i més a la banda alta. Això comporta indirectament un menor nombre de naixement. Indirectament, també comporta
una major mortalitat, ja que amb l’edat augmenta la probabilitat de mortalitat.  La tendència a l’envelliment no
sembla remeiable a curt termini, de manera que cal pensar en un percentatge elevat de gent gran amb un seguit de
necessitats de serveis que s’han d’atendre.
Atès el creixement natural negatiu, la principal forma de mantenir la població passa per l’immigració.
La comarca ha anat atraient immigrants, molt vinculats atrets per una demanda de feina en sector poc qualificats.
Un cop entrada la crisi es produeix una pèrdua de feina i un procés emigratori o bé es creen bosses de desocupats o
amb ocupació precària i a més amb poca formació.  Calen doncs, mesures per adreçar la situació d’aquests
col·lectius vulnerables.
L’envelliment poblacional pot contribuir a la creació d’activitat econòmica al voltant del sector de serveis socials,
com es veurà més endavant.
Uns nivells importants d’emigració de la població preparada influeixen en el reforç d’una base de població amb
baixos nivells formatius.  A través del suport als sectors estratègics s’hauria de poder incrementar el nombre de
llocs de treball de qualitat a la comarca, que ajudin a revertir aquesta tendència.
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ESTUDIS
Nivell formatiu de la població al Pallars Jussà

2011

No sap llegir o ESO , Batxillerat Diplomatura, Grau
escriure, sense
superior i FP
universitari,
estudis i Educació grau mitjà i
Llicenciatura i
Primària
superior
doctorat

Pallars Jussà

28,2%

52,0%

19,8%

Alt Pirineu i Aran

23,9%

57,0%

19,1%

Catalunya
2001

23,5%

56,2%

20,3%

Pallars Jussà
Alt Pirineu i Aran
Catalunya

45,2%
39,8%
40,0%

Font: Idescat

42,4%
48,1%
47,2%

12,4%
12,1%
12,8%

El 2011, el Pallars Jussà concentra un volum
elevat de població amb un baix nivell
educatiu. La població que no sap llegir o
escriure, sense estudis o d'educació primària
té molt pes en el conjunt de la població.
Individualment, si analitzem cadascun
d'aquests nivells, els tres superen la mitjana
catalana i la de l'Alt Pirineu i Aran.
Aquest baix nivell educatiu va en detriment
dels nivells de formació mitjans, que van des
de l'ESO a la formació professional.

No obstant això, pel que fa a estudis de tercer nivell, els percentatges són molt similars a la mitjana
catalana i superiors a l’Alt Pirineu i Aran. En definitiva, hi ha menys percentatge de població que continuï
els estudis postobligatoris, però els que ho fan, prioritzen els estudis superiors.
Les dades de 2011 són força similars a les de 2001. Aquell any, el Pallars Jussà mantenia un volum superior
de persones amb un nivell d’estudis baix de 5 punts per sobre de l’Alt Pirineu i Aran i de Catalunya i una
població universitària lleugerament superior a la mitjana de l’àmbit territorial però encara per sota de
Catalunya. Val a dir que respecte 2001, l’any 2011 es produeix un canvi en la classificació (que explica en
part l’increment de població amb estudis secundaris).
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ESTUDIS
Estudis en curs de la població de 16 anys i més. Estudis superiors
2011
Pallars Jussà
Catalunya
Alt Pirineu i Aran
Font: Idescat

Grau Sup. FP
Dipl. univ.,
Arts pl. i disseny Arqu. tèc.
Ens. esportius
i eng. Tèc.
5,8%
4,4%
3,4%

5,9%
3,7%
4,2%

Graus
Llicenciatura,
universitaris Arquitectura
i ens. artístics i enginyeria
9,9%
9,4%
10,3%

6,6%
7,1%
8,1%

Màster
of. universitari
especial. Mèd.

Doctorat

Total

5,8%
5,1%
6,3%

-1,6%
1,1%

34,1%
31,2%
33,5%

Si ens fixem en els estudis en curs de la població de més de 16 anys, s’observa que al Pallars Jussà, el percentatge
d’estudiants cursant estudis superiors és més elevat que la mitjana de Catalunya i de l’Alt Pirineu i Aran (fins i tot si
tenim en compte que no es disposa de dades referents a estudiants de doctorat del Pallars Jussà).
Aquesta diferència és més alta principalment en estudiants de FP de grau superior, Arts plàstiques i disseny i
ensenyaments esportius (Cal considerar que la FP del Pallars Jussà està clarament especialitzada en aquest àmbit).
Així mateix, el volum d’estudiants també és superior pel que fa a diplomatures universitàries (en vies de substitució
pels graus, en el moment d’obtenir les dades), arquitectura i enginyeria tècniques. Així mateix, respecte Catalunya, el
percentatge d’estudiants també era superior en graus universitaris i ensenyaments artístics i màsters universitaris i
especialitats mèdiques.
Tot plegat, sembla confirmar la idea, força estesa a la comarca, que la població del Pallars Jussà s’inclina més pels
estudis superiors. Un cop acabats, el seu principal repte és trobar feina i sovint ho intenten fora de la comarca.
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CENTRES EDUCATIUS
Centres educatius del Pallars Jussà. Curs 2014-2015
Nom del centre
Escola Aeso - ZER Pallars Jussà
Escola Els Raiers
Escola Valldeflors
María Inmaculada
Escola agrària del Pallars
Institut de Tremp
Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça
Llar d'infants L'Estel
LLI privada Els Minairons
Institut de La Pobla de Segur
Llar d'infants de La Torre de Cabdella
Esc. de Música Municipal de Tremp
Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà
CFA Tremp
Escola Bressol Municipal
Llar d'infants d'Isona i Conca Dellà

Municipi del centre Naturalesa
Isona i Conca Dellà
La Pobla de Segur
Tremp
Tremp
Talarn
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
La Pobla de Segur
La Torre de Cabdella
Tremp
La Torre de Cabdella
Tremp
La Pobla de Segur
Isona i Conca Dellà

Públic
Públic
Públic
Privat
Públic
Públic
Públic
Públic
Privat
Públic
Públic
Públic
Públic
Públic
Públic
Públic

Titularitat

Servei
d'educació de
Catalunya

Departament d'Ensenyament
Departament d'Ensenyament
Departament d'Ensenyament
Ordes i Congregacions Catòlics
Altres Departaments
Departament d'Ensenyament
Departament d'Ensenyament
Corporacions Locals
Associacions
Departament d'Ensenyament
Corporacions Locals
Corporacions Locals
Departament d'Ensenyament
Departament d'Ensenyament
Corporacions Locals
Corporacions Locals

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Font: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tremp concentra la meitat dels 16 centres educatius existents al Pallars Jussà el curs 2014-2015, entre ells
un Centre de Formació d’Adults i l’escola de música. La resta de municipis on existeixen centres educatius
són la Pobla de Segur, Isona i Conca Dellà i la Torre de Cabdella. En tots aquests s’hi pot trobar almenys
una llar d’infants i un centre d’educació primària. A més a més, tant Tremp com La Pobla de Segur disposen
d’un institut. Addicionalment, Talarn compta amb una Escola de Capacitació Agrària. Per últim, cal destacar
que en curs 2015-2016 s’ha reobert l’escola de Salàs de Pallars.
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OFERTA FORMATIVA
Oferta educativa al Pallars Jussà
Nom del centre

Municipi

Escola Aeso - ZER Pallars
Jussà

Isona i Conca Dellà

Escola Els Raiers

La Pobla de Segur

Escola Valldeflors

Tremp

Ensenyament
Educació infantil: Llar d'infants

Tremp

Municipi

Batxillerat d'humanitats i ciències socials

Educació primària
Educació infantil: Parvulari
Educació primària
Educació infantil: Parvulari
Educació primària
Educació infantil: Llar d'infants

Educació secundària obligatòria
Tècnic d'esport en esquí alpí
Tècnic d'esport en surf de neu
Tècnic d'esport en escalada
Tècnic d'esport en alta muntanya
Tècnic d'esport en muntanya mitjana
Institut de La Pobla La Pobla de
de Segur
Segur

Educació primària

Institut de Tremp

Talarn

Tremp

Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi
natural
Batxillerat de ciències i tecnologia
Batxillerat d'humanitats i ciències socials
Cures auxiliars d'infermeria
Gestió administrativa
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Sistemes microinformàtics i xarxes
Manteniment electromecànic
Atenció a persones en situació de dependència
Administració i finances

Tècnic esportiu en salvament i socorrisme
Tècnic superior d'esport en esquí alpí
Tècnic superior d'esport en esquí de fons
Tècnic superior d'esport en surf de neu
Tècnic superior d'esport en escalada
Tècnic superior d'esport en alta muntanya
Tècnic superior d'esport en esquí de muntanya
Llar d'infants de La La Torre de
Torre de Cabdella Cabdella
Esc. de Música
Tremp
Municipal de Tremp
Escola La Vall Fosca La Torre de
- ZER Pallars Jussà Cabdella

Mecatrònica industrial
Educació secundària obligatòria
Educació infantil: Parvulari

Escola d'Espluga de Serra ZER Alta Ribagorça

Tremp

Llar d'infants L'Estel

Tremp

Educació primària
Educació infantil: Llar d'infants

LLI privada Els Minairons

Tremp

Educació infantil: Llar d'infants

Font: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tècnic d'esport en descens de barrancs
Tècnic esportiu en espeleologia
Tècnic esportiu en busseig esportiu amb escafandre
autònom

Educació secundària obligatòria
Escola agrària del Pallars

Ensenyament
Batxillerat de ciències i tecnologia

Educació infantil: Parvulari

Educació infantil: Parvulari
María Inmaculada

Nom del centre

Educació infantil: Llar d'infants
Ensenyaments de música article 48.3 LOE
Educació infantil: Parvulari
Educació primària
Llengua estrangera anglès

CFA Tremp

Tremp

Escola Bressol
La Pobla de
Municipal
Segur
Llar d'infants
Isona i Conca
d'Isona i Conca Dellà Dellà

Llengua catalana
Informàtica - nivell inicial
Informàtica - nivell usuari
Educació infantil: Llar d'infants
Educació infantil: Llar d'infants

L’IES de la Pobla de Segur s’ha especialitzat en els mòduls formatius vinculats a l’esport, mentre que a Tremp s’ofereix
una oferta més variada, en les vessants administrativa, tècnica, informàtica i assistencial.
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El nivell formatiu de la població del Pallars Jussà és baix, si es comparen titulacions fins a
grau mig. A nivell de titulacions superiors se situa en la mitjana catalana. Hi ha dos col·lectius
on no és estrany que es donin nivells formatius baixos: La gent gran (24,8% majors de 65 anys)
i els immigrants (15,4% de fora de l’Estat).  Per fer front a aquests problemes de formació
entre la població adulta cal donar suport a programes de formació per adults (obtenció del
Graduat Escolar, certificats de professionalitat, etc.).
Si s’observa les dades d’estudis en curs de la població de més de 16 anys, més d’una tercera
part realitzen estudis superiors, per sobre de la mitjana catalana.
El nivell d’infraestructura educativa és adequat d’acord a la demanda actual i potencial.
Per més que s’intentés millorar l’oferta formativa de nivell superior a la comarca, com que la
comarca no genera prous llocs de treball d’alta qualificació, no s’aconseguiria mantenir més
gent al territori.  Cal doncs treballar en el suport al desenvolupament i professionalització
dels sector estratègics per millorar la seva capacitat d’ocupar perfils mitjos i alts.
L’IES de la Pobla de Segur ha tendit a especialitzar-se en formació professional vinculada a
l’esport, mentre que Tremp disposa d’una oferta més variada que inclou l’assistencial.
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SERVEIS SOCIALS
La labor dels serveis socials al Pallars Jussà
Els Serveis Socials treballen amb l’objectiu de garantir als usuaris una vida digna allà on viuen i evitar al
màxim que hagin de canviar de residència. Al mateix temps s’han d’adaptar a una realitat canviant i és que,
amb la crisi econòmica, ha anat creixent la importància d’altres col·lectius amb noves necessitats, a banda
de les necessitats derivades d’una població envellida. Atès que la situació afecta tota la comarca, és
necessari un treball en xarxa.
En aquest context els Serveis Socials han anat adquirint nous rols, com ara ser un element dinamitzador de
la comarca, atès que tots els serveis a les persones poden generar activitat econòmica i llocs de treball. En
aquesta línia es treballa per impulsar una central múltiple de serveis, un centre polivalent, un centre
ocupacional per a persones amb discapacitat, un centre de treball i un centre d’orientació laboral.
Per això es compta amb l’experiència del servei d’atenció domiciliària (servei d’atenció a domicili,
teleassistència i serveis per a col·lectius específics). Per a atendre aquestes persones es va implantar un xec
servei amb copagament. Els recursos disponibles es posaven a l’abast de tota la població, per mitjà de
subvencions d’1/3 del cost total del servei (l’usuari havia de cofinançar els 2/3 restants). La implantancació
d’aquest sistema va fer extensible el servei a una part més gran de la població, al mateix temps que es tenia
registre de les entitats que prestaven el servei a través d’aquest sistema. Tot plegat, va permetre aflorar
economia submergida amb la creació de 5 noves empreses. Aquestes persones que abans treballaven en
l’economia submergida van rebre formació per tal de professionalitzar el seu servei.
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PROJECTE: CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS DE PROXIMITAT
Central múltiple de serveis de proximitat
Té en compte l’experiència positiva del servei de telassistència avançada amb la col·laboració dels PIR.
Pretén desenvolupar serveis que abastin el conjunt de necessitats de la població, atenent a la població
disseminada de la comarca, en especial la gent gran. S’ha estimat que podria donar servei a unes 520
persones. Aquests serveis s’haurien de basar en la iniciativa privada i el sector públic com a facilitador i
promotor del programa. Així mateix, s’ha creat la fundació Jussà Autonomia, Salut i Benestar (JASB) que
assumirà la coordinació entre els serveis de proximitat de la comarca. Totes les empreses que prestin els
seus serveis dins d’aquesta iniciativa hauran d’estar acreditades.
Objectius:
•Empoderar a les persones amb necessitats de suport en el desenvolupament de les seves
capacitats, perquè continuïn vivint en el seu entorn amb la màxima autonomia
•Adaptació dels entorns
•Millorar la qualitat de vida de les persones amb necessitats de suport, mitjançant ajudes tècniques
i tecnològiques
•Oferir assessorament i formació als professionals, institucions i entitats del territori
•Coordinació amb els serveis bàsics d’atenció social
•Senzibilitzar a la ciutadania de les comarques d’influència
•Impulsar la recerca, el desenvolupament i la innovació en matèria d’autonomia personal
43

PROJECTE: CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS DE PROXIMITAT
Central múltiple de serveis de proximitat
En el futur, per dotar l’estructura d’una major dimensió, pensant també en la massa crítica necessària per
garantir la seva rendibilitat, caldrà treballar per estendre l'àrea d’influència de la central al conjunt de les
comarques de muntanya (Principalment Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, amb qui el Pallars Jussà té més
contacte).
Aquest projecte també és vist com una oportunitat per ocupar a persones amb nivells formatius baixos,
com són els principals perfils d’aturats de la comarca. Aquestes persones, rebent una formació adequada,
podrien desenvolupar les tasques assistencials requerides. En aquesta línia cal pensar que la gran majoria
d’aquestes no necessiten d’una formació superior per a poder-se desenvolupar. L’únic entrebanc que
afronta aquest tipus d’ocupació és una elevada rotació, degut a la duresa de la feina i a una precarització de
les condicions laborals i retributives.
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SERVEIS SOCIALS I VULNERABILITAT
Indicadors de vulnerabilitat socioeconòmica
Percentatge de població sense estudis

Les dades de l’Atlas de vulnerabilidad urbana són de 2011, per tant poden
haver canviat, no obstant permeten la identificació de tendències o punts
d’especial rellevància. Tenint present això, el Pallars Jussà destacava per un
elevat percentatge de població sense estudis (de 16 anys o més) que
superava el 18% a municipis com Talarn, Castell de Mur o Gavet de la
Conca.

Percentatge d’ocupats no qualificats

Font: Atlas de la vulnerabilidad urbana. Ministerio de Fomento. 2011

Respecte el nivell de qualificació dels ocupats, a La Pobla de Segur més
del 17,8% dels ocupats no tenien cap mena de qualificació. Aquesta
xifra superava el 12% a altres municipis com Sant Esteve de la Sarga o
Sarroca de Bellera. Un nivell de qualificació baix, fa més difícil l’accés a
llocs de treball de qualitat.

Font: Atlas de la vulnerabilidad urbana. Ministerio de Fomento. 2011
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SERVEIS SOCIALS I VULNERABILITAT
Indicadors de vulnerabilitat socioeconòmica

Percentatge d’ocupats eventuals

D’altra banda, el nombre d’ocupats eventuals (dada indicativa de
precarietat laboral)no era especialment elevat, amb només 5municipis
superant el 3,4% d’ocupats eventuals.

Percentatge de joves aturats

Font: Atlas de la vulnerabilidad urbana. Ministerio de Fomento. 2011

Per últim, pel què fa a l’atur juvenil, contrastava la situació de bona part
de la comarca, on aquesta xifra no arribava al 22% respecte altres zones
on superava el 33% i fins i tot el 52,6%, per exemple a Sant Esteve de la
Sarga. La baixa població d’alguns municipis pot explicar les diferències de
percentatge. Malgrat això, sí que és notòria la diferència entre Isona i
Conca Dellà i els altre municipis més grans: la Pobla de Segur i Tremp. La
manca d’oportunitats laborals a la comarca, afavoreix l’emigració
d’aquests col·lectius, especialment si tenen uns nivells formatius mitjans
o alts.
Font: Atlas de la vulnerabilidad urbana. Ministerio de Fomento. 2011
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SERVEIS SOCIALS I VULNERABILITAT
Percentatge de llars amb un
adult i un menor o més

El percentatge de llars monoparentals amb un fill o més a càrrec, era
especialment elevat als municipis més poblats (Tremp, Talarn i la Pobla de
Segur, a més a més de Sarroca de Bellera i Sant Esteve de la Sarga). En el
cas de Tremp destaca que és a la zona més perifèrica del municipi (en els
nuclis de la zona occidental de la comarca) on hi ha més casos de llars
monoparentals amb fills a càrrec.
D’altra banda, a la comarca, l’any 2010 hi havia un total de 410 famílies
que rebien ajudes de suport per als infants(al voltant d’un 9%), en total
479 fills beneficiats. Les ajudes rondaven els 550€ per fill, xifra
lleugerament inferior al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran. Aquests ajuts els
reben aquelles persones amb rendes inferiors al 75% del salari mínim
interprofessional que han exhaurit la prestació contributiva quan hi
concorren altres circumstàncies agreujants com l'existència de
responsabilitats familiars, edat major de 45 anys o d'altres. S’hi inclouen
famílies amb nens de 0 a 3 anys, famílies nombroses de 0 a 6 anys i
famílies monoparentals de 0 a 6 anys.

Font: Atlas de la vulnerabilidad urbana.
Ministerio de Fomento. 2011

Ajuts de suport a les famílies amb infants
Beneficiaris

Pallars Jussà
Alt Pirineu i
Aran

famílies

fills

410

479

2.406

2.793

Import

mitjana per % de famílies
fill
beneficiàries*

264.051,81 €

551,26 €

8,80%

1.549.302,19 €

554,71 €

9,42%

Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. 2010

*Càlcul estimat considerant una familia promig de 3 membres
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SERVEIS SOCIALS I VULNERABILITAT
Percentatge de llars unipersonals de més grans de 64 anys
El percentatge de llars on hi viu una sola persona de més de 64 anys sobre el total és força important en
molts municipis del Pallars Jussà, més si es té en compte la naturalesa dispersa de molts d’ells i les
necessitats assistencials que aquest col·lectiu pot requerir.
En tots els municipis, llevat de la Torre de Cabdella, el nombre de llars unipersonals amb habitants de més
de 64 anys superava el 4,3% el 2011 (l’últim any del que es disposa de dades). És especialment significatiu
el cas de la Pobla de Segur, Talarn i Castell de Mur, on l’índex superava el 16,5% del total.

Font: Atlas de la vulnerabilidad
urbana. Ministerio de Fomento. 2011
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SERVEIS SOCIALS I VULNERABILITAT
Percentatge de població amb més de 75 anys

Per complementar l’anàlisi de la situació de la població gran de la
comarca, es pot veure en quins municipis, els majors de 75 anys
representen un pes més gran sobre el total de la població.
En tots els municipis de la comarca, la població de més de 75 anys
representa més del 7,4% del total i a 8 dels municipis superava el 16,3%
del total.
Percentatge d’habitatges en edificis en estat ruïnós,
dolent i deficient
Font: Atlas de la vulnerabilidad urbana. Ministerio de Fomento. 2011

El problema dels habitatges en estat ruïnós sembla
ser especialment rellevant als municipis de Tremp,
Talarn, Llimiana, amb zones que arriben a superar el
15,8% del total d’habitatges en estat ruïnós.

Font: Atlas de la vulnerabilidad urbana. Ministerio de Fomento. 2011
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PENSIONS
Pensions contributives de la Seguretat Social segons la residència del pensionista
Incapacitat permanent
Nombre
import
297
Pallars
913,65 €
Jussà
7,66%
Alt Pirineu 1.414
856,69 €
i Aran
9,06%
164.138
993,94 €
Catalunya
10,01%

Jubilació
Nombre
import
2493
847,51 €
64,30%
9.640
832,13 €
61,78%
1.038.802
1.033,53 €
63,36%

Viduïtat
Orfanesa
Favor familiars
Total
Nombre
import
Nombre
import
Nombre
import
Nombre
import
1008
75
4
501,24 €
319,80 €
467,30 €
3877
751,95 €
26,00%
1,93%
0,10%
4.142
396
11
517,67 €
327,17 €
504,47 € 15.603
737,83 €
26,55%
2,54%
0,07%
388.841
46.398
1.403
635,11 €
368,02 €
531,48 € 1.639.582
915,81 €
23,72%
2,83%
0,09%

Font: Idescat, a partir de les dades de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social. 2014

Pensions no contributives de la Seguretat Social

Pallars Jussà
Alt Pirineu i
Aran
Catalunya

Invalidesa
import mig
beneficiaris
(anual)
34
5.106,71 €
143
31.102

5.525,59 €
4.972,90 €

Jubilació
import mig
beneficiaris
(anual)
54
5.254,80 €
220
25.425

5.013,61 €
5.627,35 €

Font: Idescat. Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. 2014

Pallars Jussà
Alt Pirineu i
Aran
Catalunya

Pensió complementària
import
beneficiaris
(anual)
68
1.358,06 €
256
40.912

1.353,61 €
1.311,05 €

Ajut al lloguer
import
beneficiaris
(anual)
2
525,00 €
14
2.312

525,00 €
525,00 €

Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. 2013

Les pensions de jubilació constitueixen el gruix de pensions contributives del Pallars Jussà i en proporció, se situen
lleugerament per sobre de la mitjana catalana i de l’Alt Pirineu i Aran. A més a més, l’import promig d’aquestes
pensions és menor que al conjunt de Catalunya, però superior a la resta de l’àmbit. Atenent al percentatge i
considerant que es tracta d’una comarca amb població més envellida que el conjunt, es pot deduir que les pensions
de jubilació al Pallars Jussà són sistemàticament més baixes que al conjunt de Catalunya, segurament pel tipus
d’activitat que tradicionalment s’havia desenvolupat a la comarca, més relacionat amb el sector primari. En aquesta
línia, les pensions no contributives també són inferiors a les del conjunt de Catalunya. Tot plegat afecta al poder
adquisitiu d'aquestes persones i en especial a la seva capacitat per cofinançar determinats serveis socials oferts que
pugui oferir la central.
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IDEES CLAU-RADIOGRAFIA SOCIAL
Principals condicionants del Pallars Jussà:
Dispersió de nuclis poc poblats (un 10% de la població viu en 115 nuclis de menys de 50 habitants),
climatologia adversa, pocs habitants per Km2.
Poca població. Fa molts anys ja que la població de la comarca no arriba als 15.000 habitants. El mercat
potencial local és reduït.
Comarca envellida i sobreenvellida Persones fràgils amb pluripatologies i en molts casos la persona
cuidadora també és gran. A més a més, un bon nombre de persones decideixen jubilar-se a la comarca,
principalment pallaresos que van marxar de la comarca cercant millors possibilitats de feina.
Situació de la comarca complexa. A Tremp és on se situen els principals serveis. L’agricultura és encara un
sector important, però ja no com abans.
D’altra banda, a part de gent gran, a la comarca hi ha una ràtio elevada de persones amb malalties
cròniques, dependència i discapacitat. 247 amb malaltia mental severa.
La construcció va atraure immigració amb perfils formatius baixos, que ara es troben amb dificultats per
trobar feina. Això condueix a famílies amb un grau de vulnerabilitat. Situació de desarrelament. Però molts
es queden perquè aquí encara gaudeixen d’uns serveis que no tenen disponibles en els seus països.
La crisi ha comportat també l’empobriment de famílies locals.

51

IDEES CLAU-RADIOGRAFIA SOCIAL
Bona qualitat de vida. Per a aquelles persones que busquin evitar aglomeracions, volums de transit
elevats, contaminació ambiental. Així mateix, el cost de la vida és més baix que en la zona metropolitana.
Això, amb un nivell adequat de serveis.
Durant molt de temps, s’ha percebut un rol preeminent del sector públic a la comarca, tant com a garant
de serveis públics així com a generador i impulsor d’activitat econòmica.
Durant molt de temps, el Pallars ha viscut una situació econòmica estable que s’ha traduït en poca
innovació i empenta del sector privat. En canvi la crisi econòmica ha estimulat la col·laboració i el treball
entre agents.
Entre la població local, ha persistit una dinàmica emigrant, que es va iniciar amb l’èxode rural. Actualment
està vinculada a una població formada, que ja es forma fora de la comarca, i que no troba oportunitats
laborals al Pallars Jussà.
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IDEES CLAU
En un context d’envelliment poblacional, de despoblament de nuclis aïllats i d’aparició de nous
col·lectius vulnerables (vinculat a la crisi), s’han emprès iniciatives interessants en matèria de serveis
socials (p.e. Central múltiple de serveis de proximitat) que han de ser observades amb deteniment.
La competència en serveis assistencials en el context del Pallars Jussà i comarques de muntanya
veïnes serà reduïda (pels costos de desplaçament interns i per la poca massa crítica) i els costos per
l’usuari tendiran a ser elevats (pels mateixos motius). Una central de serveis té sentit, en tant que
permet a les empreses reduir costos i preus per l’usuari. Si a més a més hi ha un copagament pot fer
sortir més usuaris.
També cal considerar que amb un poder adquisitiu més baix, el jubilat del Pallars Jussà pot tenir més
restriccions pressupostàries a l’hora de cofinançar determinats serveis.
Un altre element clau per utilitzar aquest tipus de serveis és la confiança de l’usuari vers la persona
que presta el servei. Una central de serveis amb homologació ajuda a transmetre confiança, per tant
reforça la utilització del servei.
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MERCAT DE TREBALL
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ATUR
Nombre de persones en situació d'atur
1000
900
800
700
600
500
400
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0

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació.

Entre 1983 i 2007 l’atur no va experimentar gaires períodes de tendència a l’alça, ni tampoc crescudes importants en
volum, de fet entre 1996 i 2004, es va estabilitzar al voltant de les 200 persones. Aquesta podria ser la xifra d’atur
friccional i estructural al Pallars Jussà. A pesar d’un repunt el 2005, que pot estar vinculat al creixement migratori, és
partir de l'any 2007 quan per primera vegada l’atur trenca totes les barreres i supera l'any 2011 els 800 desocupats.
Fins al moment, les crisis econòmiques havien tingut un impacte més suau en l’ocupació de la comarca, ja sigui per
un tipus d’ocupació més estable o per la tendència dels pallaresos a buscar oportunitats de treball fora. Fins a 2013,
l’atur s'estabilitza i a partir d’aleshores comença a descendir lleument.
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ATUR
Evolució mensual de persones en situació d'atur
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Font: Observatori d'Empresa i Ocupació.

El mes d'abril de l'any 2013 el nombre de desocupats va arribar a les 908 persones. Quant l'evolució
d'aquests 3 últims anys, s’observa un patró similar al conjunt de l'economia catalana en els primers
mesos de l'any, amb un descens progressiu del nombre d'aturats.
A grans trets de gener a agost es produeix un descens de l’atur, mentre que de setembre a desembre
tendeix a augmentar amb algunes oscil·lacions. El 2015 és una excepció, ja que l’atur tendeix a la baixa
tot l’any.
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ATUR
Taxa d’atur registrat
17%
16%
15%
14%
13%
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11%
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Font: Observatori d'Empresa i Ocupació.

Des de 2008, la taxa d'atur ha anat en augment, partint d'una taxa inferior al 6%, fins a arribar
a superar el 16% al març de 2013, amb descensos els mesos d’estiu que no han servit per
suavitzar la tendència. De març de 2013 a març de 2014 la taxa es manté estable i partir d'aquí
s’inicia una lleu tendència a la baixa.
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ATUR
21,00%

Evolució de la taxa d’atur

19,00%
17,00%
15,00%
13,00%
11,00%
9,00%
7,00%

Pallars Jussà

Catalunya

Alt Pirineu i Aran

5,00%

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació.

L'evolució de la taxa d’atur ha estat pitjor al Pallars Jussà que a l’Alt Pirineu i Aran i Catalunya. Es partia el 2008 d'una
taxa molt similar a la de l’àmbit territorial, però l’impacte de la crisi l’ha fet augmentar fins als nivells de Catalunya.
Cal destacar un cert decalatge de l'efecte de la crisi en la taxa d'atur respecte els altres territoris comparats. Així, el
descens es produeix de manera més tardana, bàsicament per uns sectors econòmics que han resistit pitjor la crisi i
que han estat poc dinàmics a l’hora de crear ocupació o que fins i tot n’han seguit destruint fins a l’actualitat (com es
veurà a continuació).
Tot i mantenir-se per sota del nivell de Catalunya el diferencial amb aquesta s’ha anat reduint, en el darrer any,
mentre que la distància amb l’Alt Pirineu (que fins a 2010 era inexistent) ha augmentat en aquest període.
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ATUR
Taxa d’atur municipal. Desembre de 2015
Pel que fa a la taxa d'atur per
municipis, cal destacar Castell de Mur,
Abella de la Conca, Senterada, la Pobla
de Segur i Talarn com els municipis
amb major taxa d'atur i superior al
14%. El municipis amb menys taxa
d'atur són Isona i Conca Dellà, Conca
de Dalt, Salàs de Pallars i Sant Esteve
de la Sarga. Quantitativament, només
Tremp, la Pobla de Segur i Isona i
Conca de Dalt tenen un nombre
significatiu d’aturats, cap dels altres
municipis arriba als 20 aturats a
desembre de 2015. Per aquest motiu
no hi ha un patró definit de la
desocupació. El sector serveis seguit
de la construcció són els sectors que
agrupen més aturats en els municipis
principals, d’acord amb l’estructura
que s’exposa a continuació.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació.
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ATUR
El sector serveis és el que major nombre
d'aturats concentra al Pallars Jussà. Quant
a l'evolució del nombre de persones en
situació d'atur, veiem que els sectors de la
construcció i els serveis són els que més
van incrementar el nombre de nous
aturats. D’altra banda, el sector industrial
(on la indústria vinculada a la construcció
tenia un pes important) i l’agrícola són els
que més tard han revertit la tendència a
l’alça.
L’estructura sectorial del Pallars Jussà
explica bona part de les diferències de
pesos en nombre d’aturats dels diferents
sectors respecte l’Alt Pirineu i Aran i
Catalunya, només sobresurt la indústria
lleugerament. Per contra, el Pallars Jussà
concentra el major volum d’aturats sense
ocupació anterior, que es pot vincular a
una poca capacitat per crear nova
ocupació dels sectors principals.

Nombre d'aturats per sector
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Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Distribució dels aturats per sector
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Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Desembre de 2015
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ATUR
Atur per activitat
Serveis
Hostaleria

Aturats
109

Indústria
Alimentació, tèxtil,fusta paper i arts gràfiques

Aturats
41

Activitats administratives i serveis auxiliars

80

Ind. extractives, energia, aigua i residus

9

Administració pública
Comerç detall
Sanitat i serveis socials
Activitats culturals i esportives, i altres serveis
Comerç engròs i reparació vehícles motor i
motocicletes
Transport i emmagatzematge

59
52
36
36

Maquinària, material elèctric i de transport
Metal·lúrgia
Química i cautxú
Total

8
5
2
65

21

Construcció

Aturats

Activitats immobiliàries professionals i tècniques

17

Construcció

129

Educació

14

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

Informació i comunicacions

7

Agricultura, ramaderia, sivicultura i pesca

Activitats financeres i assegurances
Total

29

6
466

Aturats
59

Sense ocupació anterior
Sense ocupació anterior

Aturats
51

TOTAL

769

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Desembre de 2015

L'hostaleria és l'activitat que major nombre d'aturats aglutina amb 109 persones, només superada, en
termes absoluts, per la construcció. Altres activitats com les administratives (80), Administració Pública
(59), el sector primari (59) i el comerç (52) compten amb un nombre elevat d'aturats. En bona mesura,
aquests són també els principals sectors econòmics de la comarca.
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ATUR
De 55 a 64

Persones aturades per edat al
Pallars Jussà 2015 2010

2005

60%

Persones aturades per durada de la demanda al
Pallars Jussà
2005
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Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Desembre
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Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Desembre

Al llarg dels anys de crisi s’ha produït una redistribució dels grups d’edat dels aturats. En primer lloc, disminueix la
proporció d’aturats de menys de 25 anys, ja sigui perquè es pot estar retardant l’entrada al mercat laboral o perquè pot
estar augmentant l’emigració de joves. Per contra, augmenta entre la població de 25 a 44 anys (especialment de 35 a
44 anys) i disminueix lleument en els darrers trams. En aquests casos, l’edat pot ser un factor desmotivador que
allunyi la gent de la cerca de feina, especialment entre els majors de 55 anys.
El temps de demanda d'ocupació ha augmentat de manera significativa. El 2005 més del 50% dels aturats es trobaven
menys de tres mesos buscant feina, al 2015 tan sols el 30%. A l'altre extrem, menys d'un 10% de la població portava
més de 24 mesos buscant feina, l'any 2015 eren gairebé un 25%. Els altres grups s’han mantingut relativament estables
o han disminuït, per tant ens podem trobar davant d’una bossa d’aturats consolidada, que no pot trobar feina. En
aquest sentit, cal considerar que la durada de la cerca de treball és també un factor desmotivador, per seguir registrat
a l’atur.
Per últim, el 18,04% dels aturats tenien menys de 30 anys i un 35,81% eren majors de 50 anys. En aquest sentit, cal
destacar també que el 69,71% dels aturats de llarga durada eren més grans de 50 anys.
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ATUR
Atur per grups professionals
Ocupacions elementals
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Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Desembre de 2015
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Per sectors, la taxa d’atur es concentra en les ocupacions elementals (28%), però en una xifra inferior a la del
conjunt de Catalunya, malgrat haver repuntat des de 2011. El segon gran grup d’aturats correspon als treballadors de
la restauració, serveis personals i venedors (21%), que encara queda lluny de l’Alt Pirineu i Aran i els artesans i
treballadors de les indústries de la construcció (10,6%), que han decrescut notablement i es troben més a prop de
l’Àmbit. Entre aquests dos darrers grups sembla produir-se un traspàs. Així, una part d’antics treballadors de la
construcció pot haver passat a treballar al sector serveis.
Com es veurà més endavant, els dos primers grups que concentren aturats, també són els que concentren un major
nombre de contractes, i més concretament de contractes temporals, cosa que pot donar a entendre l’existència
d’una bossa de treballadors d’aquestes professions que va trobant feina durant temporades.
63

ATUR
Atur per nivell d’estudis
Altres estudis post-secundaris
Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris
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Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

Catalunya
Programes de formació professional - Estudis secundaris

Alt Pirineu i Aran

Educació general - Estudis Secundaris

Pallars Jussà

Estudis primaris complets
Estudis primaris incomplets
Sense estudis

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Desembre de 2015

El nivell d’estudis dels aturats del Pallars Jussà és baix. L’atur es concentra en els perfils amb educació
general (50%) i al voltant d’una tercera part, tenen un nivell inferior, aquesta darrera proporció és molt
superior respecte l’Alt Pirineu i Aran i Catalunya.
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ATUR
Nivell d’estudis dels aturats per sector d’activitat
% sobre el total d’aturats del
Sector d'activitat econòmica

A.Nivell d’estudis molt bàsic*
B.Educació general
Poc nivell d'estudis (A+B)

Agricultura

Indústria

51,47%
33,80%
85,29%

Construcció

13,46%
59,60%
73,08%

Sense ocupació
anterior
Total

Serveis

30,19%
53,80%
83,96%

13,53%
51,20%
64,75%

38,78%
46,90%
85,71%

21,21%
50,30%
71,49%

*Inclou població sense estudis i estudis primaris incomplerts i complerts.
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Abril de 2016

Tots els sectors econòmics tenen un perfil de demandants d’ocupació amb un nivell d’estudis baix. El sector primari i
la construcció són els que tenen els demandants amb un perfil més bàsic. A més a més, un 40% dels desocupats que
no han treballat mai també tenen un perfil molt basic (educació primària o menys).

Nivell educatiu i durada de la demanda d’atur
Nivell formatiu Sense estudis
Fins a 3 mesos
6
De 3 a 6 mesos
1
De 6 a 9 mesos
1
De 9 a 12 mesos
0
De 12 a 15 mesos
0
De 15 a 18 mesos
0
De 18 a 21 mesos
0
De 21 a 24 mesos
0
Més de 24 mesos
2
Total
10

Estudis
primaris
incomplets

Educació
general Estudis
Secundaris

Estudis
primaris
complets
19
9
8
1
3
4
2
3
10
59

% més de 12 mesos
20,00%
37,29%
% més de 24 mesos
20,00%
16,95%
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Abril de 2016

21
21
10
7
1
2
2
3
18
85
30,59%
21,18%

Programes de TècnicsUniversitaris
formació
professionals Universitaris segon i tercer
professional - superiors primer cicle - cicle - Estudis Altres estudis
Estudis
Estudis post- Estudis post- postpostsecundaris
secundaris
secundaris
secundaris
secundaris
93
31
14
7
15
58
15
13
4
5
39
3
5
6
3
18
4
2
2
1
20
7
2
2
0
8
3
6
0
2
18
6
1
1
2
8
1
0
0
1
103
21
6
7
8
365
91
49
29
37

43,01%
28,22%

41,76%
23,08%

30,61%
12,24%

34,48%
24,14%

35,14%
21,62%

Total
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

206
126
75
35
36
25
32
16
175
726

100,00%
0,00%

39,12%
24,10%

El nivell d'estudis segueix sent important a l'hora de tenir possibilitats de trobar feina. Així el percentatge d’aturats
de llarga durada és superior entre les persones amb un nivell d’estudis secundaris.
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CONTRACTACIÓ
Contractes temporals. Pallars Jussà

Tipologia de contactes
94,0%

Obra o servei

Pallars Jussà
Temporal;
90,6%

92,0%

6%

Eventuals circumstàncies
producció
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90,0%
44%

88,0%
Catalunya
Temporal;
88,1%

86,0%
84,0%
82,0%
14,0%

47%

Temporals bonificats
minusvàlids
Inserció
Relleu

.

Catalunya
Indefinit;
11,9%

13,0%

Contractes indefinits. Pallars Jussà

12,0%

Ordinari temps indefinit

11,0%
Pallars Jussà
Indefinit; 9,4%

10,0%
9,0%

49%

48%

Foment de la
contractació indefinida
Indefinit minusvàlids

8,0%
7,0%
2011
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2013

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació

2014
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Convertits en indefinits

3%
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Desembre de 2015

El 91% del total dels 2.036 contractes registrats al Pallars Jussà l’any 2015 són temporals (principalment eventuals o
d’obra i servei). La resta, corresponent als contractes indefinits, en gairebé la meitat dels casos es tracta de
contractes temporals convertits en indefinits. Un altre 48%, correspon a contractes ordinaris a temps indefinit.
L’evolució de la contractació a la comarca, es caracteritza per un major percentatge de contractes temporals
respecte la mitjana catalana, que s’ha mantingut de forma sostinguda en els darrers anys. També és destacable que
després de tres anys de caiguda de la contractació indefinida, entre 2014 i 2015 aquesta va repuntar novament, a un
major ritme que Catalunya.
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CONTRACTACIÓ
Contractació per gènere
Homes

Indefinit
Temporal
Total

Edat del contractat
Dones

90
983
1073

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació

<20

102
861
963

Indefinit
Temporal
Total

>=20 a <25 >=25 a <30 >=30 a <45

4
101
105

19
325
344

28
255
283

>=45

81
740
821

60
423
483

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació

Un 52,7% de les persones contractades el 2015 van ser homes, en front d’un 47,3% de dones. La xifra
general, es correspon en bona mesura amb la proporció d’aturats (53,03% d’homes i 46,97% de
dones). No obstant, existeixen diferències segons el tipus de contracte, així entre els contractes
temporals, la xifra d’homes contractats puja fins al 53,3% del total, mentre que la diferència s’inverteix
en els contractes indefinits, on un 53,13% del total van ser per a dones.
El 54,22% dels contractats tenien entre 25 i 45 anys i el 23,72% eren majors de 45 anys. Aquests són
a, a més, els grups on es concentra la major proporció de contractes indefinits. Si es comparen
aquestes xifres amb les demandes d’atur, s’observa que aquests grups d’edat també són els que
concentren més demandants d’ocupació, en una xifra encara superior (58,2% entre 25 i 45 anys i
29,6% de majors de 45 anys).
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CONTRACTACIÓ
Durada del contracte
indefinit
10%

Dimensió de l’empresa contractant
<=1
20%

>1 a <=3
15%

Indeterm
inada
38%

>3 a <=6
13%
>24
0%

>18 a
<=24
0%

>12 a
<=18
0%

>6 a
<=12
4%

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació

En el 38% dels contractes, malgrat ser temporals,
no es defineix una durada del mateix. No obstant,
el cert és que el 52,06% del total de contractes
tenien una durada com a màxim d’un any. De fet,
al voltant d’un 48% no arriben als 6 mesos i encara
un 20% ni tan sols a 1 mes de durada.

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
D'1 a 5

de 6 a 10 de 11 a 25 de 26 a 50 de 51 a
100

de 101 a
500

mes de
Sense
500 Especificar

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació

El nucli principal d’empreses que contracten
treballadors (el 45,87%) són petites empreses de
5 treballadors o menys, tant pel que fa a
contractes indefinits (on arriben al 50%) com
temporals, (encara que aquestes ocupin només un
37,5% dels treballadors, com es veurà més
endavant).
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CONTRACTACIÓ
Contractació per nivell d’estudis
Sense estudis

1%

4% 3% 2%
2% 1%

31%

Estudis primaris
incomplets
Estudis primaris
complets
Programes de formació
professional
Educació general
Tècnics-professionals
superiors
Universitaris primer
cicle
Universitaris segon i
tercer cicle
Altres estudis postsecundaris

53%
3%

Contractació per grans sectors
14%
Agricultura
4%
9%

Indústria

Construcció
73%
Serveis

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. 2015

El 89% de la contractació al Pallars Jussà es concentra en el grup
de persones amb educació general (53%) o inferior(36%).
Aquests grups es corresponen als principals grups d’aturats, si bé
el d’estudis primaris dobla el seu pes en contractació.
El volum d’aquests contractes pot estar condicionat per les
activitats que es desenvolupen. Així els principals sectors (serveis
i agricultura) amb una alta temporalitat, són els que poden
ocupar un major nombre de persones amb perfils baixos.
En concret, els sectors principals en nombre de contractes han
estat el comerç al detall (14,24%), l’agricultura ramaderia i pesca
(12,62%), els serveis de menjar i begudes (11,49%) i
l’administració pública. Altres sectors destacats són allotjaments,
serveis socials, indústria agroalimentària, educació, comerç a
l’engròs, transports i les diferents activitats vinculades a la
construcció.
D’altra banda, destaca la baixa contractació en el sector industrial.
Aquestes proporcions es mantenen tant en la contractació fixa
com temporal, en els sectors primari i serveis, mentre que la
indústria té un major pes la contractació indefinida (10% del
total), que la temporal (5% del total) i de forma inversa en la
construcció.
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CONTRACTACIÓ
Contractació per grups professionals
800

702

675

700
600
500
400
300
200

126

107

100
0

2

Ocupacions
militars

Directos i
gerents

151

153

86
34

0
Profesionals

Tècnicis i
Empleats
Treballadors Treballadors
Artesans,
professionals
oficina,
restauració, act. Agrícoles, treballadors
de suportt
comptables i personals i
ramaderes i
indústries i
administratius venedors
pesqueres
construcció

Operadors
instalacions i
màquinària, i
muntadors

Ocupacions
elementals

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. 2015

La gran majoria de la contractació es concentra en el grup de professionals de la restauració, de serveis
personal i venedors (34,5%) i professions elementals (33,15%). Aquests professionals són els més
demandats pel mercat a causa del pes que té el comerç, hostaleria i restauració. Així doncs, l'estacionalitat
juga un paper important, així, molts d'aquests contractes es realitzen en els mesos d'estiu. El grup
d’artesans, treballadors d’indústries i construcció, que com els altres dos grups tenia un pes destacat en el
nombre d’aturats; té un pes modest en nombre de contractes, això tant pot ser per la major temporalitat
dels dos altres sectors (que fan que hi hagi més contractes) o perquè no hi hagi gaire demanda de
treballadors d’aquest grup, o si més no, aquesta és estable (hi ha menys rotació) i ja està coberta.
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PERFIL DE L’ATURAT I DEL CONTRACTAT
Perfil de
l’aturat (2015)
Edat
Nivell de
estudis
Durada de
l’atur
Sector
Grups
professionals

Grup principal
25-44 anys
Educació general
Fins a 6 mesos
Més de 24 mesos
Serveis
Ocupacions elementals
Treballadors restauració, personals i
venedors

% sobre el total Perfil del
de aturats contractat (2015)
Edat
58,20%
Nivell d’estudis
49,90%
Tipus de
contracte
45,50%
Durada del
contracte
24,10%
Mida d’empresa
60,60%
Sector
28,10%
Grups
20,80%
professionals

25-44 anys
Educació general

% sobre el total
de contractats
54,22%
52,90%

Temporal

90,60%

< 6 mes

47,90%

1-10 treballadors
Serveis
Ocupacions elementals
Treballadors restauració, personals i
venedors

60,00%
73,10%
33,20%

% sobre el total

34,50%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. 2015

Recollint totes les dades anteriors, es pot determinar el perfil de l’aturat i del contractat al Pallars Jussà:

L’aturat al Pallars Jussà, prové del sector serveis (ja sigui de professions elementals o de restauració, serveis
personals i venedors). Té un nivell d’educació general (estudis secundaris) i entre 25 i 44 anys. Porta fins a sis mesos
buscant feina, o bé, ja fa més de 24 mesos que ho fa.
Les persones contractades al Pallars Jussà han estat al sector serveis (per a ocupacions elementals o en la
restauració, serveis personals o venta) en empreses de fins a deu treballadors i en contractes temporals de menys
de 6 mesos. Per últim, tenen entre 25 i 44 anys i educació general.
Així s’observa que els grups principals d’aturats es corresponen en bona mesura als grups principals de contractats i,
en molts casos, en proporcions similars. La dinàmica general està vinculada a l'estacionalitat i a la mà d'obra poc
qualificada del sector serveis (turisme i comerç) i del sector de l'agricultura.
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MOBILITAT
Mobilitat laboral
Pallars Jussà Alt Pirineu i Aran Catalunya
Residents ocupats a dins
No residentsocupats a dins
Residents ocupats a fora
Residents ocupats en diversos municipis
Llocs de treball localitzats (1)
Població ocupada resident (2)
Diferència(1) - (2)
Font: IDESCAT 2011

3.744
289
815
843
4.033
5.401
-1.368

24.924
1.401
4.372
4.086
26.324
33.382
-7.058

2.746.103
..
25.216
262.597
2.746.103
3.033.916
-287.813

Pallars Jussà Alt Pirineu i Aran

Taxa
autocontenció
Taxa
d'autosuficiència

69,32%

74,66%

92,83%

94,68%

Font: IDESCAT 2011

Les taxes d’autosuficiència i autocontenció del Pallars Jussà no són gaire inferiors al conjunt de l’àmbit de l’Alt Pirineu
i Aran (que en ser un territori més gran és esperable que siguin elevades). Les distàncies de transport per sortir de la
comarca i l’àmbit, tendeixen a afavorir una major autocontenció i autosuficiència.
La taxa d’autocontenció, que relaciona la població ocupada resident que treballa a la comarca i la població resident
total, se situava al voltant del 70% el 2011, mostrant un mercat de treball mitjanament obert, amb una presència
important de persones que treballen fora de la comarca.
D’altra banda, la taxa d’autosuficiència, que mesura la població ocupada resident que treballa a la comarca i els llocs
de treball localitzats era de més del 90%. Això vol dir que la pràctica totalitat dels llocs de treball de la comarca estan
ocupats per la població resident.
En canvi, sí que el Pallars Jussà té un major nombre de residents ocupats a fora (prop d’un 22%), superior a l’àmbit
(5%). Aquesta dada fa pensar en un teixit productiu que no és capaç de generar prou ocupació per atendre la
demanda interna o que no hi ha un alineament prou gran entre oferta i demanda (quant a necessitats o qualitat
buscada).
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MOBILITAT
Mobilitat laboral
Menys de 10
minuts
Pallars Jussà 2011
Pallars Jussà 2001
Alt Pirineu i Aran
Catalunya
% Pallars Jussà 2001/2011

1.537
1.962
11.529
526.036
-22%

De 10 a 30
min.
1.268
1.191
8.253
1.230.298
6%

De 31 a 60
min.
115
155
2.054
564.792
-26%

Més d'1
hora
92
62
612
119.899
48%

Total
3.141
22.447
2.441.025

No aplicable
1.190
1.490
5.868
309.314
-20%

1.070

Població
ocupada
resident
5.401

5.067
283.577

33.382
3.033.916

No es
desplaça

Font: IDESCAT 2011.

Els temps de desplaçament de la població ocupada resident al Pallars Jussà va augmentar lleugerament
entre 2001 i 2011. No obstant això, els desplaçaments segueixen sent més aviat curts, ja que al voltant del
50% de les persones que es desplacen fan trajectes de menys de 10 minuts i encara s’hi ha d’afegir un gruix
important de persones que no s’ha de desplaçar per motius laborals. Sens dubte, a tot plegat hi contribueix
la baixa densitat de transit de les infraestructures viàries i, segurament, un important volum de persones
que viuen a prop d’on treballen.
Aquestes dades són força similars a les del conjunt de l’Alt Pirineu i Aran i disten força de les del conjunt
de Catalunya, on són molt més freqüents els desplaçaments d’entre 10 i 30 minuts i, en segon terme, els
d’entre 30 i 60 minuts, atès que la congestió del transit a l’àrea metropolitana allarga els temps de
desplaçament.
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IDEES CLAU
Quantitativament no hi ha un gran nombre d’aturats (unes 800 persones sobre un atur
friccional de 200). Ara bé el perfil de l’aturat és baix i no el permet optar a llocs de treball
qualificats.
El percentatge de contractats amb estudis inferiors als secundaris és del 36%, per sobre del
seu pes en el conjunt de la societat 28,2%. En nombre d’aturats, aquest grup no arriba al 21%.
Tot plegat sembla conduir a la idea que part de les empreses del Pallars Jussà, puguin
demandar aquest perfil de treballador.
No obstant l’anterior, en els nivells més elementals d’educació es dóna més atur de llarga
durada. Així doncs, atès l’important volum d’aquest col·lectiu, les empreses poden estar
prioritzant aquelles persones que tenen una experiència laboral més recent. Això pot
afavorir l’aparició d’una bossa d’aturats de llarga durada amb poca formació.

Atenent a les dades de contractació, en relació a l’ocupació, hi pot haver una bossa d’aturats
que va trobant feina a temporades. En aquest sentit, els principals sectors que contracten són
fortament estacionals (sector primari i serveis d’hostaleria, restauració). També s’arriba a
aquesta conclusió perquè els principals grups professionals es corresponen (p.e. hi ha molts
aturats en ocupacions elementals, però al llarg de l’any se’n contracten molts).
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ACTIVITAT ECONÒMICA
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VAB
Valor Afegit Brut del Pallars Jussà
Agricultura

Indústria Construcció Serveis
Total
18,3
79,5
19,8
161,5
280,8
6,50% 28,32%
7,03%
57,52%
19,3
76,1
19,4
160,6
274,5
17,4
79,1
21
164,2
281,7
15,8
66,6
28,8
162,5
273,7

2014
2013
2012
2011

Font: Càlcul aproximata partir de dades d’Idescat i Catalunya Caixa (2015). Les
diferències de càlcul són consequència de la combinació de les dues fonts

Creixement del VAB comarcal 2011-2014
3,00

-2,00

-7,00

2011

2012

Pallars Jussà
Pallars Sobirà

Alt Urgell
Val d'Aran
Font: CatalunyaCaixa (2015)

2013

2014

Alta Ribagorça
Catalunya

Segons càlculs aproximats, el Valor Afegit Brut del
Pallars Jussà rondava els 280 milions d’euros el 2014. El
principal sector de l’economia era el sector serveis amb
prop d’un 60% d’aportació al VAB total, seguit de la
indústria amb un 28%.
L’anuari estadístic comarcal de 2015 de Catalunya Caixa
mostra que el VAB del Pallars Jussà va augmentar un
2,30% el 2014, després de tres anys de caigudes
sostingudes. En conjunt, l’evolució dels darrers anys, ha
seguit la línia de les comarques veïnes, amb caigudes
superiors a les del conjunt de Catalunya, però també un
creixement més elevat el 2014.
El creixement ha vingut empès per la indústria (amb un
4,5%) i en menor mesura la construcció (2%) i els serveis
(0,6%). Per contra, el sector primari experimenta una
notable caiguda vinculada a un descens dels preus de
venta dels productes (5,5%).

Cerdanya

Creixement del VAB per sectors el 2014
Taxes reals de variació interanual en %

Comarca
Primari Indústria Construcció Serveis
Pallars Jussà
-5,52
4,52
2,03
Alt Urgell
-0,69
4,87
-2,58
Alta Ribagorça
0,97
2,88
-5,60
Cerdanya
-2,33
1,62
4,23
Pallars Sobirà
0,89
5,23
-0,57
Val d'Aran
-6,01
2,84
0,99
Catalunya
1,00
1,50
-1,60

Total
0,59

2,30

1,09

1,64

5,54

3,94

3,17

3,21

1,27

3,09

-0,62

0,20

1,76
1,52
Font: CatalunyaCaixa (2015).

Els subsectors principals per VAB del sector primari són
la producció de cereals (20,5%) i el sector porquí
(40,5%); dins de la indústria la producció d’energia
elèctrica (52%) i tractament d’aigua (36%); i en els
serveis, el comerç (21%) i les activitats sanitàries i de
serveis socials (28,5%).
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RFDB
Renda Familiar Disponible Bruta

Pallars Jussà

Alt Urgell

Alta Ribagorça

Cerdanya

Pallars Sobirà

Vall d'Aran

Alt Pirineu i Aran

Catalunya

2013
2012
2011
2013
2012
2011
2013
2012
2011
2013
2012
2011
2013
2012
2011
2013
2012
2011
2013
2012
2011
2013
2012
2011

RFDB
milions
d'euros
198,6
203,6
205,2
267,2
279,7
283,8
61,1
64,7
68,2
262,4
281,3
288,0
107,6
108,9
112,6
140,1
146.7
144,8
1.037,0
1.084,9
1.102,5
120.765,5
122.184,9
125.426,5

RFDB per habitant
índex
milers
Catalunya
d'euros
=100
14,9
91,8
14,8
90,9
14,5
87
12,8
79
13,3
81,5
13,3
79,4
15,3
94,5
15,8
96,7
16,2
97
14,4
89
15,1
92,7
15,4
92,1
15
92,4
14,9
91,5
15,2
91,1
14,1
87,3
14,7
90,2
14,4
86,1
14,1
87
14,5
89
14,5
87
16,2
100
16,3
100
16,7
100

La Renda Familiar Disponible Bruta, manté una
tendència a la baixa en termes absoluts (5M€
entre 2012 i 2013 i 1,7M€ entre 2011 i 2012). A
Aquest descens hi repercuteix la pèrdua de
població, que comporta una entrada menor de
recursos. Aquesta tendència es repeteix en tots els
territoris observats.
En termes relatius (per habitant), en canvi, la RFDB
creix suaument. Així es manté per sobre de la
mitjana de l’Alt Pirineu i Aran, només per darrere
de l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Això apunta
que són les famílies amb rendes més baixes les
que principalment han marxat de la comarca
durant aquests anys.
La posició global respecte Catalunya, també ha
millorat suaument passant d’un 87% de l’índex de
Catalunya a un 91,8% el 2013.

Font: Idescat. 2012 i 2013 Dades provisionals, Base 2010
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PIB I RFDB
Renda familiar disponible bruta (RFDB) 2012 (Milers d'euros)

PIB i PIB per habitant 2012 (Milers d'euros)
Nº
23
24
25
26
27
28
29
-

Comarca
Selva
Noguera
Baix Camp
Pallars Jussà
Ripollès
Alt Empordà
Cerdanya
Alt Pirineu i Aran
Catalunya

PIB
3.864,10
889,4
4.256,60
303,9
545,9
2.868,70
382,1

PIB per
habitant
22,7
22,4
22,2
22,1
21,0
20,7
20,5

Índex
Catalunya
82,4
81,2
80,4
80,1
75,9
75
74,3

Nº
21
22
23
24
25
26
27

Comarca
Segarra
Anoia
Alt Camp
Pallars Jussà
Segrià
Conca de Barberà
Baix Camp

RFDB
350.905
1.780.526
672.580
206.201
3.093.151
311.092
2.801.719

RFDB per
habitant
15,2
15,1
15,0
15,0
15,0
14,9
14,6

Índex
Catalunya
91,5
90,6
90,2
90,2
90
89,5
87,9

1754,1
206.919,90

22,99
27,6

83,30
100

-

Alt Pirineu i Aran
Catalunya

1.128.523
124.577.036

15,1
16,6

90,8
100

Font: Idescat.

Font: Idescat.

Distribució del PIB i RFDB per comarques (2012)
120

Si analitzem la posició que ocupa la comarca pel que
fa al PIB per habitant i Renda Familiar Disponible
Bruta, veiem que no hi ha una diferència important.
El PIB per habitant a l'any 2012 és de 22.100 €
ocupant la posició 26, mentre que la Renda Familiar
Disponible Bruta és de 15.000 €, ocupant la posició
24.

110

RFDB

100
90
80
70
60
50
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
PIB

Font: Idescat.
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EMPRESES, RGSS, RETA
Nombre d'empreses al Pallars Jussà
(Comptes de cotització)
Pallars Jussà
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
TOTAL

març-08
32
45
131
327
535

març-16
41
33
68
333
475

Evolució
28,1%
-26,7%
-48,1%
1,8%
-11,2%

Nombre d'empreses a l’Alt Pirineu i Aran
(Comptes de cotització)
Pes relatiu
març-16

8,63%
6,95%
14,32%
70,11%
100,00%

Alt Pirineu i Aran
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
TOTAL

març-08
71
244
949
2.696
3.960

març-16
101
201
437
2.773
3.512

Evolució
42,3%
-17,6%
-54,0%
2,9%
-11,3%

327 333

març-08.
març-16

març-16
131

41

Agricultura

45

Indústria

949
68

33

Construcció

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació.

2,88%
5,72%
12,44%
78,96%
100,00%
2.6962.773

març-08

32

Pes relatiu
març-16

Serveis

71 101

244 201

Agricultura

Indústria

437

Construcció

Serveis

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació.

El teixit empresarial de la comarca del Pallars Jussà, compta el març de 2016 amb 475 empreses (comptes de
cotització). L'any 2008 hi havia 535 empreses, el que ha suposat una disminució del 11,2%. No obstant això, aquesta
destrucció d'empreses no ha afectat a tots els sectors per igual. La indústria, i sobretot la construcció, són els sectors
als que més els ha afectat la crisi, amb una disminució del 26,7% i del 48,1% del nombre de empreses respectivament.
En l'agricultura i el sector serveis, el nombre d'empreses ha augmentat, en 9 empreses per a la primera, i 6 empreses
per al segon. L'evolució de l'Alt Pirineu i Aran ha estat molt similar a la del Pallars Jussà, tot i que l'estructura
sectorial, és a dir, el pes que té cada un dels sectors és diferent. El pes del sector primari és molt més important al
Pallars Jussà. També el nombre d’empreses industrials tenen un pes superior al Pallars, si bé, com es veurà continuació,
són empreses més petites. Per contra, el sector serveis, té molt menys pes, gairebé 9 punts percentuals..
79

EMPRESES, RGSS, RETA
Creixement del nombre d'empreses, treballadors i autònoms
Pallars Jussà
Pallars
Jussà
març-16
març-15
març-14
març-13
març-12
març-11
març-10
març-09
març-08

Comptes de
Treballadors
Cotització
1,50%
-1,27%
-2,87%
-5,06%
3,01%
-3,67%
-0,77%
-2,43%
1,50%

1,63%
0,98%
-1,23%
-3,65%
-6,80%
-3,14%
-2,61%
-6,65%
1,63%

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació.

Alt Pirineu i Aran
RETA
-0,87%
0,59%
-2,08%
-3,13%
-1,57%
-3,94%
-4,04%
-4,40%
-0,87%

Alt Pirineu i Comptes de
Aran
Cotització Treballadors
març-16
març-15
març-14
març-13
març-12
març-11
març-10
març-09
març-08

1,27%
2,85%
-0,33%
-4,95%
0,03%
-2,95%
-1,95%
-5,58%
1,27%

1,65%
9,21%
-2,97%
-4,15%
-2,90%
-6,47%
-1,08%
-6,51%
1,65%

RETA
-0,12%
0,75%
0,18%
-2,76%
-1,84%
-3,07%
-4,62%
-5,65%
-0,12%

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació.

L’impacte de la crisi en la pèrdua d’ocupació ha estat més intensa al Pallars Jussà que en el conjunt de
l’àmbit territorial amb una caiguda global de prop del 20% de treballadors i 18% de treballadors autònoms
enfront del 13,3% i el 16%, respectivament. En canvi en nombre d’empreses, l’evolució ha estat més similar
(11,2% i 11,3%, respectivament).
Com a fet més diferenciador, en l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran s’observa un fort creixement de treballadors
l’any 2015 respecte 2014 (9,2%) que al Pallars Jussà és molt més moderat (1%).
D’altra banda, en ambdós casos es produeix un lleu descens en el nombre de treballadors per compte
propi l’any 2016. En el cas del Pallars Jussà això ve guiat pels treballadors en conreus no perennes (en
continu decreixement), preparació d’obres (també en continu decreixement) i altres activitats
especialitzades de la construcció (que havia tingut creixement fortuït entre 2015 i 2014).
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Nombre d’empreses per cada 1.000 habitants

Grandària mitjana de les empreses
març-08 març-16
Pallars Jussà
5,37
4,84
Alt Pirineu i Aran
4,78
4,89
Catalunya
9,64
9,75
2016

Pallars Jussà
Alt Pirineu i
Aran
Catalunya

35
48
33,50

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de
l’Observatori d’empresa i Ocupació i IDESCAT

2008

Fins a 5
De 6 a 50
De 51 a 250
treballadors treballadors treballadors

Treballadors
Empreses
Dimensió
mitjana per
empresa

Total

862
37,46%
407
85,68%

779
33,85%
61
12,84%

660
28,68%
7
1,47%

2301

2,12

12,77

94,29

4,84

475

Fins a 5
De 6 a 50
De 51 a 250
treballadors treballadors treballadors

Total

873
32,06%
411
81,55%

1186
43,55%
87
17,26%

664
24,38%
6
1,19%

2723

2,12

13,63

110,67

5,37

504

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació.

Al Pallars Jussà la dimensió de l’empresa passa de 5,37 a 4,84 treballadors entre 2008 i 2016. Si bé aquesta xifra se
situa en la línia de l’Alt Pirineu i Aran és menys de la meitat de la mitjana Catalana. Al Pallars Jussà hi ha hagut una
tendència a l’atomització (davant d’una tendència general de concentració). Aquest procés, però, s’ha donat
principalment en les empreses d’entre 6 i 50 treballadors. Les més petites han patit una lleu caiguda en nombre i en
treballadors, que ha estat proporcional en ambdós casos. Pel que fa a les més grans, en haver-se creat una empresa
més, mantenint el nombre de treballadors, la ràtio ha variat sensiblement.
La xifra d’empreses per cada 1.000 habitants al Pallars Jussà és molt inferior al del conjunt de l’Alt Pirineu i Aran (el
seu entorn més proper). Encara que sigui superior al conjunt de Catalunya, la dimensió mitjana de l’empresa del
Pallars Jussà és menor que la de l’àmbit o Catalunya. Per tant doncs, les empreses de la comarca poden ocupar
potencialment a una proporció menor de treballadors, de manera que una bona part de les seves alternatives
passen per l’autoocupació, buscar feina fora de la comarca o treballar amb contractes temporals.
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Pel que fa al nombre d'empreses, la tendència
és similar a la de treballadors, però la variació
en el mateix any és molt menor.

Ocupats

20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

2.400
2.380
2.360
2.340
2.320
2.300
2.280
2.260
2.240
2.220
2.200

març-15

juny-15

set.-15

des.-15

març-16

8.020

1.390
1.385
1.380
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340

8.000

RETA

7.980
7.960
7.940
7.920
7.900
7.880
7.860
7.840

març-15

Comptes de
cotització

Si comparem la evolució del nombre de
treballadors del Pallars Jussà amb el de l'Alt
Pirineu i Aran, s’observa una important
diferència. Mentre que el Pallars Jussà segueix
una evolució similar a la del conjunt de
l'economia, és a dir, la ocupació augmenta en
els mesos d'estiu i disminueix a l'hivern, a l'Alt
Pirineu i Aran, és tot al contrari. Els mesos
d'hivern i primvera són els que tenen major
nombre d'ocupats mentre que a l'estiu
disminueixen. Aquesta situació podria explicarse per la dependència de l'àmbit territorial al
turisme de neu, mentre que a la comarca,
aquest sector és inexistent, en favor al turisme
de natura.

Pallars Jussà

Alt Pirineu i Aran

juny-15

set.-15

des.-15

març-16

3.540
3.520
3.500
3.480
3.460
3.440
3.420
3.400
3.380
3.360
3.340

495
490
485
480
475
470
465
460
455

març-15

juny-15

set.-15

Alt Pirineu i Aran

des.-15

març-16

Pallars Jussà

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació.
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Treballadors per grans sectors (RGSS i RETA)

Empreses per grans sectors (comptes de cotització)

Pallars Jussà
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Total

març-08
565
12,47%
306
6,75%
979
21,61%
2.680
59,16%
4.530
100,00%

març-16
Var 08-16
541
14,77%
-4,25%
207
5,65%
-32,35%
410
11,20% -58,12%
2.504
68,38%
-6,57%
3.662
100,00% -19,16%

Pallars Jussà
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Total

març-08
32
5,98%
45
8,41%
131
24,49%
327
61,12%
535
100,00%

març-16
Var 08-16
41
8,63%
28,13%
33
6,95%
-26,67%
68
14,32% -48,09%
333
70,11%
1,83%
475
100,00% -11,21%

Alt Pirineu
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Total

març-08
1.808
6,26%
2.067
7,16%
6.800
23,55%
18.199
63,03%
28.874 100,00%

març-16
Var 08-16
1.641
6,62%
-9,24%
1.623
6,55%
-21,48%
2.779
11,22% -59,13%
18.728
75,60%
2,91%
24.771 100,00% -14,21%

Alt Pirineu
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Total

març-08
71
1,79%
244
6,16%
949
23,96%
2.696
68,08%
3.960
100,00%

març-16
Var 08-16
101
2,88%
42,25%
201
5,72%
-17,62%
437
12,44% -53,95%
2.773
78,96%
2,86%
3.512
100,00% -11,31%

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació.

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació.

Si analitzem l'estructura sectorial del Pallars Jussà amb l'àmbit territorial,
Treballadors per grans sectors (RGSS) observem que el sector agrícola té un pes molt important en detriment del
80%
sector serveis en nombre de treballadors (Molt destacat a l’àmbit, gràcies al
70%
turisme de neu i de muntanya). La construcció i la indústria mantenen un pes
Pallars Jussà
60%
relatiu semblant, aquest darrer té un pes poc important respecte Catalunya,
Alt Pirineu i Aran
50%
degut als condicionants geogràfics de l’Àmbit i el Pallars Jussà.
40%

Catalunya

30%
20%
10%
0%

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. 2016

Tot plegat, contrasta amb el pes sobre el VAB dels sectors econòmics. Així la
indústria, que té un pes específic en el VAB de la comarca molt important, ocupa
molts pocs treballadors, degut a que l’activitat principal (hidroelèctrica) està
actualment molt mecanitzada i en prou feines necessita treballadors. Per contra,
la contribució del sector primari al VAB és baixa, per més ocupació que generi
(que també és baixa). Una economia basada en el sector primari té poca
capacitat per generar un VAB elevat i per crear ocupació.
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Estructura de l’ocupació

RETA
RGSS
Ocupats
RETA
RGSS
Ocupats

Proporció d'autònoms
Proporció excloent el Sector primari
Alt Pirineu i
Alt Pirineu i
Pallars Jussà Aran
Catalunya Pallars Jussà Aran
Catalunya
1.361
7.998
541.477
928
6.641
517.270
2.301
16.773 2.453.098
2.193
16.489 2.444.780
3.662
24.771 2.994.575
3.121
23.130 2.962.050
37,17%
32,29%
18,08%
29,73%
28,71%
17,46%
62,83%
67,71%
81,92%
70,27%
71,29%
82,54%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Març 2016

La proporció de treballadors per compte propi és clarament superior al Pallars Jussà (37,17%) que al
conjunt de l’Alt Pirineu i Aran (32,29%) i encara més que Catalunya (18,08). Si es descarta el sector primari
(on hi ha un fort component d’autoocupació), la proporció d’autònoms a la comarca segueix sent superior a
la resta, tot i que ja molt similar a l’Àmbit. No obstant, aquesta dada complementa amb el percentatge
d’empreses de fins a 5 treballadors, que és més elevat al Pallars Jussà (85,61%) que a l’Alt Pirineu i Aran
(84,03%) i Catalunya (75,78%). Tot plegat reforça la idea que l’estructura empresarial del Pallars Jussà està
atomitzada.
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Evolució del pes de l’activitat per compte propi en l’ocupació al Pallars Jussà
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

62,08%

61,95%

62,16%

62,25%

62,83%

37,92%

38,05%

37,84%

37,75%

37,17%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
gen.-12

gen.-13
Treballadors en el RGSS

gen.-14

gen.-15
Treballadors en el RETA

gen.-16

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Març 2016

El pes dels treballadors per compte propi al Pallars Jussà s’ha mantingut força estable al llarg dels anys i
les petites fluctuacions experimentades són més aviat fruït d’una intensitat superior en la destrucció i
posterior creació de llocs de treball per compte d’altri que per compte propi.
Als pobles més petits és on hi ha el pes més gran d’autònoms sobre el total de treballadors ocupats, d’una
banda, per la menor concentració d’empreses i volum de mercat potencial i de l’altra, per una major
dependència del sector primari, que sol ocupar més treballadors per compte propi.
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Distribució territorial dels Comptes de Cotització, treballadors en RGSS i RETA
Abella de la Castell de Conca de Gavet de
Conca
Mur
Dalt
la Conca
Comptes de
cotització
Treballadors
RETA

Isona i
Conca
Dellà

Llimiana

La Pobla
de Segur

Sant
Sarroca
La Torre
Salàs de
Esteve de
de
Senterada Talarn
de
Tremp
Pallars
la Sarga Bellera
Cabdella

1,05%

1,26%

2,32%

1,26%

9,47%

0,63%

21,47%

2,95%

0,63%

1,47%

1,68%

3,37%

2,11% 50,32%

0,74%
2,20%

1,69%
1,25%

0,91%
3,60%

0,48%
1,84%

5,22%
13,52%

0,26%
1,10%

22,12%
19,18%

1,69%
2,57%

0,22%
0,73%

0,43%
1,69%

0,74%
1,47%

1,69%
2,35%

1,65% 62,15%
5,80% 42,69%

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Març 2016

Tremp és el principal focus de concentració de l’activitat econòmica de la comarca amb més del 50% dels comptes
de cotització localitzats i més del 60% dels treballadors per compte aliè, així com més del 40% dels treballadors
autònoms. Atès que el seu pes demogràfic era de poc més del 45% dels habitants de la comarca i que la seva taxa
d’atur es situa en la banda mitja de la comarca, es confirma la seva capacitat per atraure treballadors de la resta del
Pallars Jussà. Així mateix, aquest fet pot afavorir la concentració poblacional al voltant de Tremp.
El segon gran pol d’activitat econòmica és la Pobla de Segur, a força distància de Tremp. Aquest municipi té un
nombre d’empreses, treballadors i autònoms força equilibrat d’acord amb el seu pes poblacional (22%). Amb una
taxa d’atur més elevada que el promig comarcal, es dedueix també una certa capacitat d’atracció de treballadors dels
municipis de l’entorn.
El tercer gran pol d’activitat econòmica se situa a Isona i Conca Dellà. En aquest cas el nombre de treballadors per
compte aliè és força inferior al seu pes poblacional (5,2% en front de 7,8%), però en canvi té un nombre d’empreses i
de treballadors per compte propi molt superior (9,5% i 13,5%), especialment en el sector primari.
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Percentatge d'afiliats per sectors
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat
Serveis Construcció Indústria Agricultura
Abella de la Conca
46,3%
4,5%
0,0%
49,3%
Castell de Mur
71,9%
10,9%
6,3%
10,9%
Conca de Dalt
68,4%
8,2%
5,3%
18,1%
Gavet de la Conca
57,3%
4,5%
8,2%
30,0%
Isona i Conca Dellà
48,7%
7,4%
6,9%
37,0%
Llimiana
58,3%
0,0%
5,0%
36,7%
Pobla de Segur, la
77,6%
9,7%
8,6%
4,2%
Salàs de Pallars
75,8%
6,0%
10,1%
8,1%
Sant Esteve de la Sarga 62,7%
0,0%
5,9%
31,4%
Sarroca de Bellera
50,0%
8,3%
10,0%
31,7%
Senterada
85,2%
0,0%
0,0%
14,8%
Talarn
76,9%
8,5%
6,2%
8,5%
Torre de Cabdella, la
73,3%
5,0%
6,8%
14,9%
Tremp
77,2%
9,2%
6,1%
7,6%
Pallars Jussà
72,7%
8,3%
6,7%
12,3%
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Març 2016

El pes relatiu de cada un dels sectors en
nombre d’afiliats a la Seguretat Social, varia
força en funció del municipi. El sector
serveis és el que més pes té en tots els
municipis excepte a Abella de la Conca (on
l‘agricultura).
Els municipis on té un major pes el sector
serveis, són els situats al centre de l'eix
Nord-Sud com Tremp, Talarn, Salàs de
Pallars, Senterada i la Pobla del Segur.
L'agricultura, té un major pes als municipis
situats a l'oest de la comarca,
principalment Abella de la Conca i Isona i
Conca Dellà i en general, és més elevat
entre els municipis petits.

Pel que fa al sector de la construcció, la distribució és més desigual encara que també es centra en l'eix
Nord-Sud.
En la indústria destaquen els municipis de Salàs de Pallars i Sarroca de Bellera, però tampoc sense una
distribució geogràfica característica.
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Percentatge d'afiliats
en el sector de
l'agricultura

Percentatge d'afiliats
en el sector serveis

Percentatge d'afiliats en
el sector de la
construcció

Percentatge d'afiliats
en el sector de la
indústria

Elaboració pròpia a través de l'Idescat i Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya
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Pallars Jussà

Treballadors
Empreses
RETA
Març de Març de Març de
Març de Març de Març de
Març de Març de Març de
Var 13-16 Var 08-16
Var 13-16 Var 08-16
Var 13-16 Var 08-16
2008
2013
2016
2008
2013
2016
2008
2013
2016

Sector
Agricultura, ramaderia i
pesca
Indústries extractives
Indústries manufactureres
Energia elèctrica i gas
Aigua, sanejament i gestió de
residus
Construcció
Comerç a l’engròs i al detall
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Informació i comunicacions
Activitats financeres i
d’assegurances
Activitats immobiliàries
Activitats professionals i
tècniques
Activitats administratives i
auxiliars
Adm. pública, Defensa i SS
obligatòria
Educació
Activitats sanitàries i serveis
socials
Activitats artístiques i
d’entreteniment
Altres serveis
Total

68

90

108

26

16

10

187

149

115

1

6

6

2

2

655

245

243

416

335

328

47

30

34

214

167

201

1

2

2

7

6

7

5

5

6

63

42

48

96

79

65

234

261

288

49

62

99

720

703

669

25

16

17

55
2.871

54
2.270

55
2.301

20,0%

58,8%

-37,5%

-61,5%

-22,8%

-38,5%

0,0%

500,0%

-100,0% -100,0%
-0,8%

-62,9%

-2,1%

-21,2%

13,3%

-27,7%

20,4%

-6,1%

0,0%

100,0%

16,7%

0,0%

20,0%

20,0%

14,3%

-23,8%

-17,7%

-32,3%

10,3%

23,1%

59,7%

102,0%

-4,8%

-7,1%

6,3%

-32,0%

1,9%

0,0%

1,4%

-19,9%

32

44

41

2

2

2

41

37

28

1

3

3

1

1

131

74

68

130

118

121

13

9

10

65

68

66

1

2

2

5

4

5

2

3

3

20

14

15

7

11

12

25

41

41

8

10

11

19

18

17

12

8

8

20

21

22

535

-6,8%

28,1%

0,0%

0,0%

-24,3%

-31,7%

0,0%

200,0%

497

451

433

3

2

3

87

72

73

324

181

167

314

273

253

50

46

41

140

131

130

7

6

12

17

12

16

6

4

5

42

51

62

29

35

36

25

23

25

27

22

24

11

13

13

80
1.659

72
1.394

68
1 .361

-4,0%

-12,9%

50,0%

0,0%

1,4%

-16,1%

-7,7%

-48,5%

-7,3%

-19,4%

-10,9%

-18,0%

-0,8%

-7,1%

100,0%

71,4%

33,3%

-5,9%

25,0%

-16,7%

21,6%

47,6%

2,9%

24,1%

8,7%

0,0%

9,1%

-11,1%

0,0%

18,2%

-5,6%

-15,0%

-2,4%

-18,0%
89

-100,0% -100,0%

488

-8,1%

-48,1%

2,5%

-6,9%

11,1%

-23,1%

-2,9%

1,5%

0,0%

100,0%

25,0%

0,0%

0,0%

50,0%

7,1%

-25,0%

9,1%

71,4%

0,0%

64,0%

10,0%

37,5%

-5,6%

-10,5%

0,0%

-33,3%

4,8%

10,0%

475 -2,7%

-11,2%

ACTIVITAT ECONÒMICA SEGONS CCAE
Treballadors. Pallars Jussà
Comparant la situació general entre març de
2008 i març de 2016, el nombre de treballadors
afiliats al Règim General de la Seguretat Social
ha caigut prop d’un 20%. No obstant, si
considerem només els darrers tres anys, sembla
que la situació s’estabilitza i encara es produeix
un augment d’un 1,4%.

3.100
2.900
2.700
2.500
2.300
2.100
1.900
1.700
1.500

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació.

Les activitats sanitàries i de serveis socials lideren la ocupació per compte d’altri a la comarca i van seguir
amb tendència positiva fins a 2011. A partir d’aleshores, i en un context d’ajustaments en els pressupostos
públics, també en sanitat, el nombre d’ocupats va anar baixant progressivament. No obstant, el seu pes
proporcional ha anat augmentant al llarg d’aquests anys, fins al 29,07%.
D’altra banda, el sector de la construcció, que el 2008 s’acostava en nombre d’ocupats al sector sanitari, va
anar perdent treballadors de forma notable fins a 2014, passant de ser el segon al quart sector en nombre
d’ocupats. Per últim, el comerç ha estat també un sector important d’ocupació al Pallars Jussà, que s’ha
mantingut més estable que els anteriors.
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ACTIVITAT ECONÒMICA SEGONS CCAE
RETA. Pallars Jussà

Entre els treballadors autònoms, en el període 2008-2016
s’ha produït una caiguda del 18%, que entre 2013 i 2016
1.700
encara era del 2,4%. Els sectors principals en nombre
1.600
d’autònoms (agricultura, construcció i comerç) són els que
1.500
han registrat és caigudes més destacades en tot el període,
1.400
que es continuen mantenint entre les més altes en el període
1.300
2013-2016, malgrat haver moderat la tendència. El principal
1.200
sector en nombre de treballadors autònoms és l’agricultura
1.100
que concentra al voltant d’un 30% del total, seguit del
1.000
comerç, que s’ha mantingut proper al 20% del pes total. El
tercer grup en importància ha estat la construcció, que
malgrat perdre pes relatiu i absolut, concentra encara el 12%
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació.
dels treballadors autònoms de la comarca.
D’altra banda, els sectors que registren creixements tenen un pes reduït dins el conjunt, destacant només
les activitats professionals i tècniques i les administratives i auxiliars, que han crescut en 20 autònoms la
primera i 7 la segona entre 2008 i 2016. malgrat això, aquests sectors perden treballadors del RGSS en
aquet període, per tant es podria apuntar a un cert traspàs (és a dir treballadors que han deixat (o han
perdut) la feina i han passat a treballar pel seu compte.
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ACTIVITAT ECONÒMICA SEGONS CCAE
Ocupats. Pallars Jussà
4.800
4.600
4.400
4.200
4.000
3.800
3.600
3.400
3.200
3.000

De forma agrupada (treballadors i autònoms), la
construcció, que era la principal activitat en
nombre d’ocupats, ha anat caient progressivament
des de 2008, malgrat un lleu repunt el 2015. Tot
seguit destaca l’àmbit sanitari i de serveis socials,
que pren el relleu de l’ocupació i va creant nova
ocupació fins a 2011, essencialment de
treballadors per compte aliè, seguit del comerç
(força estable, amb lleu descens a partir de 2013) i
l’agricultura. Aquest darrer sector, ha anat
incrementant el seu pes de forma lleu, però
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació.
sostinguda, tret de 2015.
En termes absoluts, dins dels sectors principals (els 4 esmentats) l’agricultura és el que pateix una caiguda
menor entre 2008 i 2016 (amb un 4,25% d’ocupats), mentre que la construcció és el més elevat (amb una
caiguda del 58,12%). Si ens fixem en els sectors amb cert pes a la comarca (al voltant de 100 treballadors i
autònoms), el principal creixement es troba en el sector educatiu (67,57%), en part influïda per la
reobertura de l’escola de Salàs de Pallars l’any 2015. El sector de defensa, administració pública i Seguretat
Social, també experimenta un notable creixement (23%) en aquests 8 anys.
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ACTIVITAT ECONÒMICA SEGONS CCAE
El nombre de comptes de
Comptes de Cotització. Pallars Jussà
cotització (que pot aproximar el
560
nombre d’empreses) també ha
540
patit un retrocés d’un 11,2% entre
520
2008 i 2016, per bé que aquest
500
s’ha moderat entre 2013 i 2016
480
(caiguda d’un 2,7%). Aquesta
460
tendència no s’ha donat en tots els
440
sectors però. Així per exemple, en
420
l’administració
pública
i
l’agricultura hi ha hagut un
creixement d’un 64% i un 28%,
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació.
respectivament.
El comerç és l’activitat que ha concentrat un volum més elevat d’empreses (al voltant d’un 25%) i malgrat
un progressiu descens des de 2011, s’ha produït un repunt el 2016. D’altra banda, la construcció que
rivalitzava amb el comerç quan a nombre d’empreses va patir una caiguda sostinguda fins a 2014, a partir
d’aquell moment han tornat a créixer el nombre d’empreses vinculades a la construcció. El tercer sector en
importància d’empreses ha estat l’hostaleria, que ha experimentat dos pics importants el 2012 i 2014, fora
dels quals, la tendència ha estat més aviat a la baixa.
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DINÀMICA SECTORIAL
De forma més precisa, es pot analitzar la dinàmica dels principals sectors econòmics del Pallars Jussà agrupats a tres
dígits de les dades del ccae-09. Es tracta de 14 sectors que representen, cada un, més del 2,5% de les empreses i/o
treballadors de la comarca. Tots junts, concentren el 50,32% dels comptes de cotització de la comarca i el 63,62%
dels treballadors totals. Així mateix, es compararà la seva situació, en relació a 2014.
Dinàmica dels principals sector del Pallars Jussà (2013-2016)
40,00%

ATOMITZACIÓ

CREIXEMENT

Producció ramadera
Construcció d'edificis

creixement del nombre d'empreses

30,00%

Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions d'edificis i obres
Manteniment i reparació de vehicles de motor

20,00%

Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments
especialitzats

10,00%

Comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats
Hotels i allotjaments similars

-40,00%

-30,00%

-20,00%

0,00%
-10,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00% Restaurants i establiments de menjars
Establiments de begudes

-10,00%

Administració pública i de la política econòmica i social

-20,00%

Activitats hospitalàries
Altres activitats sanitàries

-30,00%

RECESSIÓ

-40,00%

Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d'infermeria

CONCENTRACIÓ

Altres activitats de serveis personals

Creixement del nombre de treballadors
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació
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DINÀMICA SECTORIAL
A continuació es detalla la dinàmica dels 14 principals sectors d’activitat econòmica del Pallars Jussà:
Dinàmica 14-16
Comptes de
cotització

Grup econòmic

Treballadors

Dinàmica 13-16
Comptes de
cotització

Treballadors
Sector en concentració.

014 Producció ramadera

-16,67%

2,74%

-7,41%

412 Construcció d'edificis

-23,81%

-10,13%

-42,86%

33,33%

52,08%

17,65%

0,00%

3,57%

-5,88%

5,00%

-1,96%

-4,55%

0,00%

-5,26%

17,65%

Instal·lacions elèctriques, de
432 lampisteria i altres instal·lacions

d'edificis i obres

452

Manteniment i reparació de
vehicles de motor

Comerç al detall de productes
472 alimentaris, begudes i tabac en

establiments especialitzats

477

Comerç al detall d'altres articles en
establiments especialitzats

20,97% Després d’haver incrementat el nombre d’empreses l’any 2014,
aquestes tornen a caure per sota del nivell de 2013. D’altra banda
es manté, però a un ritme menor, la creació de llocs de treball.
Sector en recessió.
-17,44% Es modera la pèrdua d’empreses i llocs de treball (ambdues són
molt superiors entre 2013 i 2016, que entre 2014 i 2016).
Sector en creixement.
El creixement d’empreses i treballadors és superior entre 2014 i
37,74% 2016 que entre 2013 i 2016, això vol dir que l’any 2014 marca el
punt d’inflexió en aquest sector. A banda, el creixement en
treballadors és molt notable.
Sector en concentració.
Entre 2013 i 2014 es produeix una dinàmica recessiva, cauen
empreses i treballadors. No obstant, entre 2014 i 2016 les
0,00% empreses que queden recuperen treballadors. En conjunt, es
produeix una pèrdua d’empreses i en canvi el nombre de
treballadors torna al nivell inicial. Per tant, de mitja, les empreses
són més grans.
Sector en atomització.
Com a conseqüència d’una dinàmica regressiva. No obstant des de
-5,66%
2014, modera la caiguda en nombre de treballadors i repunta la
creació d’empreses, que encara no arriba a nivells de 2013.
Sector en atomització.
Fruit d’un creixement entre 2013 i 2014 que no s'acaba de
0,00% consolidar. El creixement en nombre de treballadors de l’any 2014
torna a revertir i l’any 2016 es mantenen els mateixos treballadors
que el 2013, amb més comerços creats.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació
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DINÀMICA SECTORIAL
Comptes de
cotització

Grup econòmic

Treballadors

Comptes de
cotització

Treballadors

551 Hotels i allotjaments similars

0,00%

-4,62%

-16,67%

3,33%

Restaurants i establiments de
menjars

-5,00%

44,44%

-5,00%

23,81%

-19,44%

4,84%

3,57%

38,30%

5,13%

0,70%

0,00%

10,34%

861 Activitats hospitalàries

0,00%

-3,58%

-16,67%

-7,60%

869 Altres activitats sanitàries

0,00%

0,72%

0,00%

1,45%

561

563 Establiments de begudes

841

Administració pública i de la
política econòmica i social

871

Activitats de serveis socials amb
allotjament i cures d'infermeria

0,00%

-3,00%

0,00%

4,30%

960

Altres activitats de serveis
personals

0,00%

-4,76%

0,00%

-13,04%

Sector en concentració.
Tot i que sembla que comença a revertir la tendència entre 2014 i
2016, en què es perden treballadors, encara que continuï havent el
2016 més treballadors que el 2013. Aquesta lleu caiguda
d’empreses (2013-2016) i més recentment de treballadors (20142016), pot ser símptoma d’estancament.
Sector en concentració.
Després d’una etapa recessiva , en què es perden empreses i
treballadors . A partir de 2014 aquestes empreses (que ja no
varien en nombre) recuperen treballadors i fins i tot creixen més
enllà de la dimensió que assolien el 2013.
Sector en concentració.
Després d’una etapa de creixement notable, es produeix una
frenada i es modera l’augment en nombre de treballadors, mentre
que cauen el nombre d’empreses (tot i que es mantenen encara per
sobre de nivells de 2013).
Sector en creixement.
Malgrat es frena de forma força abrupta el creixement en nombre
de treballadors, s’obren noves seus d’organismes públics (comptes
de cotització), entre 2014 i 2016.
Sector en crisi.
Malgrat es modera la pèrdua de llocs de treball. La caiguda en
comptes de cotització en correspon a un de sol.
Sector en creixement.
Es tracta d’un creixement lleuger en nombre de treballadors .
Sector en atomització.
Després d’haver assolit un lleu creixement de treballadors fins a
2014, aquests disminueixen entre 2014 i 2016 (en cara per sobre
dels nivells de 2013).
Sector en atomització.
Tot i mantenir el nombre d’empreses es produeix una caiguda en
nombre de treballadors, per bé que es modera des de 2014.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació
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SECTORS INCIPIENTS
Revisant totes les activitats econòmiques a tres dígits del CCAE, es poden observar quins sectors nous han aparegut o
desaparegut i quins han crescut o decrescut.
Els sectors incipients són sectors que, en el conjunt de la comarca, han mostrat algun símptoma d’inici d’activitat, en
haver passat de nul·la activitat l’any 2008 a activitat positiva l’any 2016. (alguns ja el 2014) Aquests són els següents:
març-16
Grup econòmic

021
089
252
262
321
454
559
613
619
631
639
643
749
773
811
823

Silvicultura i altres activitats forestals
Indústries extractives ncaa
Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
Fabricació d'articles de joieria, bijuteria i similars
Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus recanvis i
accessoris
Altres tipus d'allotjaments
Telecomunicacions per satèl·lit
Altres activitats de telecomunicacions
Processament de dades, hostatge i activitats relacionades; portals web
Altres serveis d'informació
Inversió col·lectiva, fons i entitats financeres similars
Altres activitats professionals, científiques i tècniques ncaa
Lloguer d'altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles
Serveis integrals a edificis i instal·lacions
Organització de convencions i fires de mostres

Comptes de
Treballadors
cotització

març-14
RETA

Comptes de
Treballadors
cotització

1
1
1

1

març-08
RETA

Comptes de
Treballadors
cotització

RETA

2
1

1

1
1
1

1

1

1

1

2
1
1
1
2
1
9
1
2
2

1
1
1
1
1

1

1

1

3
1
1
1

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació

També s’identifiquen un parell de sectors que havien desaparegut com a conseqüència de la crisi econòmica (existien
el 2008 però ja no el 2014) i que han reiniciat la seva activitat l’any 2016. Aquests són els següents:
març-16
Grup econòmic

661 Activitats auxiliars de la mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions
722 Recerca i desenvolupament en ciències socials i humanitats

Comptes de
cotització Treballadors

1

1

març-14
RETA

1
3

Comptes de
cotització Treballadors

març-08
RETA

Comptes de
cotització Treballadors

2

RETA

1
1

4

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació
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SECTORS CREIXENTS
A la pàgina següent es poden veure tots els sectors de l’economia (CCAE 3 dígits) que han experimentat
creixement des de l’any 2008. Així mateix, es pot veure també la seva evolució des d’aleshores.
Respecte l’any 2008 s’han detectat 27 sectors (segons ccae a 3 dígits) que presenten una tendència creixent
en nombre de treballadors (tant autònoms com per compte d’altri) i en la gran majoria de casos, també
d’empreses. D’aquests, quatre formen part dels principals sectors de la comarca.
D’entre aquests sectors, mostren la importància del sector agroalimentari, especialment en la vessant de
producció primària.
Així mateix, es fa palesa la importància de l’administració pública de forma directa, i també indirecta, ja que
en dos dels sectors en creixement (Educació i assistència a les persones), hi ha una notable influència del
sector públic.
Per últim, s’observa creixement en diferents sectors vinculats als serveis complementaris a les empreses, és
a dir sectors que ofereixen serveis que són consumits principalment per empreses, com ara publicitat,
consultoria o serveis administratius.
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SECTORS CREIXENTS
març-16
Comptes de
cotització Treballadors

014 Producció ramadera
Producció agrícola combinada amb la producció
015
ramadera
Activitats de suport a l'agricultura, ramaderia i
016
preparació posterior a la collita
110 Fabricació de begudes
Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi
181
relacionen
351 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica
469 Comerç a l'engròs no especialitzat
Comerç al detall en parades de venda i mercats
478
ambulants
495 Transport per canonada
521 Dipòsit i emmagatzematge
553 Càmpings
620 Serveis de tecnologies de la informació
702 Activitats de consultoria de gestió empresarial
731 Publicitat
743 Activitats de traducció i d'interpretació
750 Activitats veterinàries
791 Activitats de les agències de viatges i operadors turístics
821 Activitats administratives i auxiliars d'oficina
829 Altres activitats de suport a les empreses
841 Administració pública i de la política econòmica i social
851 Educació preprimària
852 Educació primària
853 Educació secundària
855 Altres activitats d'educació
862 Activitats mèdiques i odontològiques
Activitats de serveis socials amb allotjament i cures
871
d'infermeria
949 Activitats associatives diverses

març-14

març-08

RETA

Comptes de
cotització

Treballadors

RETA

Comptes de
cotització

Treballadors

RETA

25

75

46

30

73

42

22

51

37

6

14

71

7

14

69

2

3

64

6

12

14

5

9

15

2

2

6

3

15

4

4

14

2

3

10

2

3

7

3

2

5

2

2

7

2

3
2

6
5

3

5

1

1

2

2

2

1

2

9

10

8

2
2

2
3

2

5

2

3
2

4
4

41
2
3
2
4
4

288
12
39
39
9
9

2
7

4
3
2
3
5
5
1
3
3

1
2
1

2
1

2

4

1
2

2
3

3
20
7

39
2
3
2
3
3

286
11
41
9
11
7

97

1

2

25

2

4

2

1
1

4
2
1
2
4
5
1
2
1

1
5
1

2

2
1

4

3
1

1
3
5
1
1

5
18
5

25
2
3
2
1
3

234
10
33
3
3
7

7
16
6

100

1

2

81

1

20

2

6

20

3

2

En verd, sectors destacats de l’economia
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació
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SECTORS DECREIXENTS
A les pàgines següents es poden veure tots els sectors de l’economia (CCAE 3 dígits) que han experimentat
decreixement des de l’any 2008. Així mateix, es pot veure també la seva evolució des d’aleshores.
Si agafem com a referència l’any 2008 (començament de la crisi), s’identifiquen fins a 47 sectors que han
registrat una caiguda en l’ocupació, sovint acompanyada de caiguda en nombre d’empreses. Des de 2014,
l’any més crític en l’activitat econòmica al Pallars Jussà, bona part d’aquests sectors han frenat la seva
caiguda o l’han començat a revertir. Així doncs, els sectors que segueixen perdent empreses i treballadors
respecte 2014 són 21.
El comerç és el sector que acumula més activitats amb decreixement. No obstant els sectors amb més
incidència (per la importància que tenen o han tingut a la comarca) són les activitats hospitalàries i la
construcció.
Val a dir que alguns d’aquests sectors no segueixen una dinàmica uniforme, atès que, tal i com s’observava
anteriorment, també contenien activitats en creixement (per exemple, dins del sector agroalimentari).
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SECTORS DECREIXENTS
Sectors decreixents entre 2008 i 2016, que han revertit la tendència entre 2014 i 2016:
març-16

març-14

Comptes de
cotització Treballadors

109 Fabricació de productes per a l'alimentació animal
141 Confecció de peces de vestir, excepte de pelleteria
161 Serrada i planejament de la fusta
162 Fabricació de productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria
237 Indústria de la pedra ornamental i per a la construcció
255 Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
275 Fabricació d'aparells domèstics
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
422 Construcció de xarxes
431 Preparació d'obres
Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions
432
d'edificis i obres
433 Acabament d'edificis
439 Altres activitats especialitzades de la construcció
451 Venda de vehicles de motor
467 Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat
581 Edició de llibres, periòdics i altres activitats d'edició
Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i
692
assessoria fiscal
741 Activitats de disseny especialitzat
813 Activitats de jardineria
869 Altres activitats sanitàries
Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans
873
i persones amb discapacitat física
889 Altres tipus d'activitats de serveis socials sense allotjament
920 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes
931 Activitats esportives
932 Altres activitats recreatives i d'entreteniment
952 Reparació d'efectes personals i efectes domèstics

RETA

1

11

2
1

4
3

març-08

Comptes de
cotització Treballadors

1
2
3
11

Comptes de
RETA cotització Treballadors RETA

1

8

2
1

4
3

1
1
3
11

1
1
8

1
1
29

3
1
3
6
36

1

16

1
5
3
1
1
2
11
13

4
9
10
4
1
3
45
76

3
7
4
9
3
3
2
6
61
71

1
1
9

1
2
36

3
1
6
6
28

20

73

48

15

48

50

21

116

64

11
9
1
3
1

20
38
2
13
1

25
31
1
7
2

10
7
1
3
1

17
29
1
14
1

28
31
1
5
2

16
11
3
3
1

60
39
5
18
1

42
28
1
6
3

4

19

11

4

19

10

5

24

9

2
2

6
140

2
8
11

2
2

4
139

1
8
10

2
3

9
149

3
11
11

1
1
1
3
2
1

1
1
8
4
9

2
3
4
10

1
1
1
2
1
1

1
1
5
2
7

2
1
3
10

3
2
2
4
4
1

3
2
9
9
12

En verd, sectors destacats de l’economia
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació
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SECTORS DECREIXENTS
Sectors que no han revertit la tendència decreixent entre 2008 i 2016:
març-16
Comptes de
cotització Treballadors

011
081
108
251
310
411
412
461
463
471
472
475
477
493
494
551
662
812
861
951
960

Conreus no perennes
Extracció de pedra, sorra i argila guix, creta i pissarra
Fabricació d'altres productes alimentaris
Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció
Fabricació de mobles
Promoció immobiliària
Construcció d'edificis
Intermediaris del comerç
Comerç a l'engròs de productes alimentaris,
begudes i tabac
Comerç al detall en establiments no especialitzats
Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i
tabac en establiments especialitzats
Comerç al detall d'altres articles d'ús domèstic en
establiments especialitzats
Comerç al detall d'altres articles en establiments
especialitzats
Altres tipus de transport terrestre de passatgers
Transport de mercaderies per carretera i servei de
mudances
Hotels i allotjaments similars
Activitats auxiliars d'assegurances i fons de pensions
Activitats de neteja
Activitats hospitalàries
Reparació d'ordinadors i equips de comunicació
Altres activitats de serveis personals

març-14
RETA

Comptes de
cotització Treballadors

1
2
2
2
2
1
16
4

1
10
7
6
3
2
71
7

288
2
1
5
1
1
27
17

2
2
2
2
2
21
4

11

42

20

10

30

21

març-08
RETA

Comptes de
cotització Treballadors

RETA

12
8
5
3
3
79
9

301
2
1
7
2
1
24
17

1
2
2
5
2
6
53
4

3
26
9
15
11
8
311
11

387
3
1
5
1
4
53
23

10

49

21

10

61

22

26

13

25

29

15

68

40

50

36

20

51

38

26

50

37

11

37

17

12

38

19

16

82

27

20

36

65

20

38

73

22

47

74

5

22

28

5

21

30

5

23

29

2

9

8

3

10

9

5

20

16

10
4
7
5
1
13

62
6
54
377
1
20

20
13
14

10
4
4
5
1
13

65
6
69
391
1
21

19
14
16

13
5
4
6
1
12

92
7
86
457
1
22

23
15
8

15
41

17
42

24
45

En verd, sectors destacats de l’economia
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació
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SECTORS EXTINGITS
A més a més, des de 2008 12 sectors s’han extingit completament, és a dir que ja no hi ha cap empresa o treballador
autònom que es dediqui a aquesta activitat. Pràcticament tot l’impacte s’ha concentrat en una única empresa de
fabricació de productes làctics. En conjunt, aquestes activitats tan sols concentraven el 0,75% de les empreses,
l’1,85% dels treballadors i el 0,9% dels treballadors autònoms que hi havia el 2008.
Per últim, és destacable que llevat d’algun servei, la major part de les activitats desaparegudes es vinculaven al
sector industrial, ja de per sí, un sector feble a la comarca.

Sectors extingits. Activitat que registraven a març de 2008
Grup econòmic
105 Fabricació de productes lactis

Comptes de
cotització

Treballadors

1

47

RETA

234 Fabricació d'altres productes ceràmics

1

239 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics

1

241 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

1

Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general
per compte d'altri
Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de
293
motor i els seus motors
256

1

2

1
1

322 Fabricació d'instruments musicals

1

381 Recollida de residus

1

2

511 Transport aeri de passatgers

1

2

531 Activitats postals nacionals

1

601 Activitats de radiodifusió

1

Arrendament de la propietat intel·lectual i productes similars,
774
excepte treballs protegits pels drets d'autor

7
4

53

15

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació
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IDEES CLAU
Els principals sectors en VAB no es corresponen en la mateixa proporció amb els principals sectors en
nombre d’empreses i treballadors. La indústria hidroelèctrica és un dels principals motors del VAB comarcal
però amb prou feines genera llocs de treball.
La recuperació econòmica sembla avançar a un ritme inferior. No hi ha grans creixements en els principals
sectors econòmics i algunes activitats semblen estancar-se o iniciar dinàmiques regressives .
L’administració pública ha ajudat a pal·liar la situació, en tant que ha anat creant ocupació de
forma continuada.
Les activitats de serveis socials també han actuat de generadors d’ocupació importants però es
poden haver estancat, han perdut treballadors des de 2014 i caldrà seguir explorant el seu potencial.
El tercer gran generador de la comarca ha estat el sector ramader i de forma extensiva altres
activitats del sector agroalimentari.
Algunes activitats vinculades a la construcció segueixen caient, però d’altres sectors d’auxiliars es
recuperen a bon ritme.
Les activitats hospitalàries, també segueixen una dinàmica regressiva, a causa dels ajustos
pressupostaris en matèria de sanitat i dins del sector turístic s’observa una situació ambivalent.
 Caldrà doncs dissenyar mecanismes de suport per ajudar a pal·liar la situació d’uns sectors en retrocés,
ajudar a l’impuls d’uns sectors en creixement i nous sectors emergent i reforçar els sectors estratègics de la
comarca.
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IDEES CLAU
Al Pallars Jussà hi predomina la microempresa (menys de 5 treballadors), amb bona part dels
principals comptes de cotització del sector públic.  Aquesta microempresa, amb una forta
base familiar pot requerir mesures complementàries de suport (assessoraments, formació,
etc.), pel predomini de la figura de l’empresari multitasca.
En general no han aparegut uns sectors incipients amb força cal doncs treballar en la
potenciació d’aquests nous sectors.
Les principals opcions estratègiques pel conjunt d’empreses del Pallars Jussà passen per
vendre fora de la comarca o bé per complementar el mercat local a partir dels visitants que
pugui atraure la comarca.
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PRINCIPALS SECTORS ECONÒMICS
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Sector primari i agroalimentari
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SECTOR PRIMARI I AGROALIMENTARI
Distribució general de la superfície (ha)
Superfície forestal
Conreus
Àrees sense
vegetació
Bosc Bosquines Altra
Secà
Regadiu
46.995 48.818
14.037
4.037
15.499
2.784
Pallars Jussà 34,96% 36,32% 10,44%
11,53%
2,07%
3,00%
81,73%
13,60%
4,20%
1,07%
Alt Pirineu i 43,68% 28,10% 19,43%
1,98%
Aran
91,21%
5,26%
34,94% 22,27%
6,77%
17,79%
8,33%
Catalunya
3,21%
63,99%
26,12%

Territori
urbanitzat i
infraestructures

2.240

Nota: Àrees sense vegetació: sòls nus, roquissars,
escarpaments, tarteres, xaragalls, sorral i platges, congestes,
llacs, embassaments i rius

Total
134.410

Bosc

Bosquines

56.000

1,67%
1,55%

46.000
16.000
11.000

6,69%

Font: Estadística sobre superfícies ocupades pels conreus agrícoles. Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca I Alimentació. Generalitat de Catalunya. 2014

6.000
1.000
-4.000

2008
Altra

2009
Àrees sense vegetació

2010

2011
Secà

2012
Regadiu

2013

2014

Territori urbanitzat i infraestructures

El Pallars Jussà és una comarca en bona mesura del prepirineu on s’hi troba la darrera gran plana de les zona
pirenaica. Per aquest motiu, la proporció de superfície de boscos és menor (81,73%) que en el conjunt de l’Alt
Pirineu i Aran (91,21%) i la de conreus molt major (13,60% i 5,26%). Tot i això, aquestes dades disten molt de la
mitjana Catalana (63,99% i 26,12%). Pel què fa a la superfície urbana, aquesta és similar a la del conjunt de l’Alt
Pirineu i Aran i queda molt per sota del conjunt de Catalunya. D’altra banda, la superfície sense vegetació al Pallars
Jussà és també superior al promig de l’Alt Pirineu i Aran i s’acosta a la mitjana catalana. En el cas del Pallars Jussà hi
pot incidir la superfície ocupada pels llacs i embassaments.
El canvi més important en la distribució del sòl al Pallars Jussà ve per una disminució abrupta de la superfície forestal
entre els anys 2012 i 2013, causat per un incendi important. Tret d’això, hi ha hagut un augment progressiu de les
àrees sense vegetació i del territori urbanitzat, fins a 2014. La superfície agrícola en regadiu s’ha mantingut molt
constant, amb un lleuger decreixement entre 2010 i 2011, mentre que la de secà, va reprendre el creixement el
2013, després d’anys de caigudes.
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SECTOR PRIMARI I AGROALIMENTARI
Superfície agrícola utilitzada (SAU). Ha
Propietat Arrendament

Parceria i
altres

Total

Pallars Jussà

28.724

19.364

4.050

52.138

Alt Pirineu i
Aran

149.465

64.551

11.687

225.703

Catalunya

659.635

352.985

134.913 1.147.532

El 55% de la SAU (que es refereix a terres llaurades i pastures
permantents) del Pallars Jussà estava en règim de propietat l’any
2009 (és a dir el titular de l’explotació n’era el propietari) i un 37% en
règim d’arrendament. En el conjunt de l’Alt Pirineu i Aran i de
Catalunya, el percentatge de SAU en règim de propietat és superior.
El Pallars Jussà, no ha estat exempt de la dinàmica d’envelliment del
camp, malgrat l’aparició de noves iniciatives.

Font: Idescat, 2009

Dimensió de les explotacions agràries amb SAU. Ha
<1
Pallars
3
Jussà
Alt Pirineu
41
i Aran
Catalunya 1.772

més de
100

Total

86

114

870

715

336

359

2.510

8.756

3.003

1.578

58.847

1 - <2

2 - <5

41

100

141

154

231

104

249

310

396
9.612

8.654

5 - <10 10 - <20 20 - <50 50 - <100

14.409 11.063

Font: Idescat, 2009

Gairebé el 50% de les explotacions agràries al Pallars Jussà, tenien una superfície de més de 20 ha. Aquesta xifra és
molt superior a la del conjunt de Catalunya (22,66%), malgrat que inferior a l’Alt Pirineu i Aran (56,18%) (No obstant,
cal recordar que a l’Alt Pirineu i Aran la superfície agrícola era proporcionalment menor, per tant el pes de pastures i
boscos incideixen notablement en la dimensió de la SAU). En qualsevol cas, la xifra denota una major concentració
de les terres, que permet una major productivitat de la seva explotació (en aquest sentit, s’han anat fent esforços per
impulsar aquests concentració de terres). En aquesta línia, unes explotacions agràries grans i més competitives
haurien d’ajudar a enfortir el paper del sector primari en l’economia del Pallars.
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SECTOR PRIMARI I AGROALIMENTARI
Producció agrícola
SUPERFÍCIE

CONREU

SUPERFÍCIE

REGADIU
SECÀ (ha)

AIRE LLIURE
(ha)

REGADIU

PRODUCCIÓ
TOTAL3(t)

SECÀ (ha)

AIRE LLIURE
(ha)

PRODUCCIÓ
TOTAL3(t)

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

54
338

1390

Blat

0
3.590

13886

0,00%
24,88%

2,13%
13,34%

1,19%
11,87%

Ordi

4.175

1.001

14471

28,94%

39,52%

12,37%

367

391

3399

2,54%

15,44%

2,91%

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0
3
61

0

Gira-sol
Colza
Cereals
d'hivern
per a
CULTIUS
FARRATGERS farratge
Alfals
Altres

0
24
264

34
847

0,00%
0,17%
1,83%

0,00%
0,12%
2,41%

0,00%
0,03%
0,72%

1.587

224

25884

11,00%

8,84%

22,13%

1.055
974

293
113

42407
11937

7,31%
6,75%

11,57%
4,46%

36,25%
10,20%

VINYA DE RAÏM PER A
VI

209

28

1492

1,45%

1,11%

1,28%

OLIVERA PER A OLIVA
D'OLI

631

5

475

4,37%

0,20%

0,41%

FLORS I PLANTES ORNAMENTALS

HORTALISSES

CEREALS
GRA

Altres
LLEGUMINOSES GRA
TUBERCLES
CULTIUS
INDUSTRIALS

1.551

22

751

10,75%

0,87%

0,64%

CÍTRICS

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

ALTRES CULTIUS LLENYOSOS

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

14427

2533

116974

100,00%

100,00%

100,00%

FRUITERS

TOTAL

Font: Unitat d'Estudis i Prospectiva Agrària del DARP. 2014

Prop del 54% de la superfície agrícola de la
comarca es destina al cultiu d’ordi i blat, tant pel
què fa a la superfície de secà com de regadiu. No
obstant, per volum de producció, els cultius
farratgers són els cultius que acumulen el volum de
tones de producció més elevat, amb 68% del
volum total.
La futura introducció del regadiu a la comarca
permetrà la diversificació de cultius i la introducció
de nous. Així mateix, la rendibilitat per hectàrea de
la producció també serà superior.
D’altra banda, el regadiu ha vingut acompanyat
d’un procés de concentració parcel·lària, per tal
d’optimitzar el reg, que indirectament comportarà
també un descens dels costos de producció de les
explotacions, en tant que facilitarà les tasques
agrícoles (reduirà els desplaçaments entre
finques).

Diversos cultius com la vinya o la olivera experimenten un dinamisme important, vinculat a la transformació del
producte, una activitat de major valor afegit. Amb la introducció del regadiu, s’espera també la potenciació de
nous cultius (com l’ametlla, fruita, etc.), que també tenen un major valor.
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EL PROJECTE DEL REGADIU
El desenvolupament del regadiu a la comarca és una
reivindicació històrica del sector agrari del Pallars Jussà
que neix el 1912 amb la construcció de les primeres
preses per a les centrals hidroelèctriques. Com a mesura
compensatòria pels pagesos de la zona es van crear unes
1.800-2.000 ha de regadiu, que gestionaria la companyia
elèctrica propietària de les centrals.
Cap als anys 90 s’inicia una automatització de les centrals
hidroelèctriques s’anuncia la intenció de traspassar la
gestió del regadiu a una futura comunitat de regants.
Per tal d’actualitzar el sistema, que havia quedat obsolet,
el Departament d’Agricultura inicia un pla d’avaluació per a la modernització i automatització del sistema de regadiu
existent. Atès el baix rendiment en relació al cost de l’obra el projecte es descarta i s’acorda apostar directament per
un nou sistema de regadiu.
Per a facilitar la rendibilitat del projecte, s’impulsa una concentració parcel·lària, que afecta uns 1.400 propietaris,
amb una mitjana de 3-4 ha cada un. La primera planificació preveia l’inici de les obres, amb la construcció de la xarxa
primària per l’any 2008. Seguidament s’aplicaria els resultats de la concentració, començarien les obres per a la xarxa
secundària i terciària i s’adequarien els camins a la nova situació. El 2011 s’havien de començar a regar els primers
camps, d’un total de 5.000ha.
Diferents conflictes competencials entre administracions i l’arribada de la crisi van fer retardar la posada en marxa
del projecte. Actualment, segueix suspès pels condicionants econòmics i es preveu que no es reemprengui fins
d’aquí uns anys.
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EL PROJECTE DEL REGADIU
Els principals reptes que afronta actualment el regadiu al Pallars Jussà són els següents:
-Aconseguir la dotació pressupostària suficient per tirar endavant el projecte (uns 90-100M€), en un
context on hi ha hagut grans contraemps en projectes similars, com el Segarra-Garrigues.

-Reafirmar el compromís dels pagesos locals amb el projecte. Es requereix que aquests facin una inversió
molt important per ha de regadiu (5.000-7.000€) i cal donar certesa pel que fa al cost real de la inversió, la
quantitat d’aigua per ha que obtindran i el seu preu.
-El manteniment del compromís d’ENDESA per seguir gestionant el regadiu vell a l’espera que el nou entri
en funcionament.
Els beneficis que se n’obtindrien són:
-Principalment un increment de la productivitat de les terres
- La introducció i potenciació de nous cultius amb un major valor afegit.
-Capacitat d’atracció de grans grups alimentaris a la comarca.
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SECTOR PRIMARI I AGROALIMENTARI
Explotacions ramaderes
GRUP
Aviram
Aviram
Aviram
Porcí
Conills
Oví
Boví
Cabrum
Abelles (5)
Èquids
Cargols (3)

ESPÈCIE

NOMBRE TOTAL
D'EXPLOTACIONS

CAPACITAT
TOTAL

Gallines i pollastres (4)
Gall dindi (4)
Ratites
Porcí
Conills
Oví
Boví
Cabrum
Abelles (5)
Èquids
Cargols (3)
Total

10
se
se
102
5
93
126
76
60
54
se
526

430.810
se
se
143.313
9.716
77.346
19.977
8.424
6.530
1.925
se
698.041

CAPACITAT
MITJANA PER
EXPLOTACIÓ
43.081
--1.405
1.943
832
159
111
109
36
--

Anotacions: Dades ordenades de forma descendent per
total places
(1) Es considera com a explotació ramadera la
Marca Oficial. No es pot sumar el nombre total
d’explotacions perquè una mateixa
explotació pot tenir animals de més d'una
espècie.
(2) Resta aviram inclou: Aus
diferents de corral, cignes i
francolí
(3) Dada no
disponible
(4) Inclou les incubadores
(5) En el cas de les abelles la capacitat és
refereix a nombre de ruscos autoritzats i pot
ser superior al nombre de ruscos reals
s.e: Secret estadístic. No es publiquen les
dades als municipis amb 3 o menys de 3
explotacions per garantir la seva
confidencialitat.

Font: SIR (Sistema d'Informació Ramadera). Extraccions explotacions ACTIVES a Desembre 2014

Espècie
Aviram
0
0
Porcí
Oví
Boví
Conills
Cabrum
Abelles (5)
Èquids
Cargols (3)

Desglossament

Gallines i
pollastres (4)
Gall dindi (4)
Ratites
Porcí
Oví
Boví
Conills
Cabrum
Abelles (5)
Èquids
Cargols (3)

2008

2014

9

10

s.e.
s.e.
110
88
126
9
67
60
29
s.e.

Variació 2008-2014

se
se
102
93
126
5
76
60
54
se
Font: SIR (Sistema d'Informació Ramadera). Extraccions explotacions

1

11,11%

---8
5
0
-4
9
0
25
--

---

-7,27%
5,68%
0,00%
-44,44%
13,43%
0,00%
86,21%
--

Al desembre de 2014, hi havia més de 500 explotacions
ramaderes actives a la comarca, principalment de
bestiar boví (126) i porcí (102). No obstant, el bestiar oví
que compta amb una espècie autòctona (xisqueta) i
sobretot cabrum, que ja havia estat el principal de la
comarca antigament, es mantenen en tercer i quart lloc.
Respecte 2008 (del que tan sols es disposen dades de
nombre d’explotacions), el nombre d’explotacions
d’èquids ha augmentat considerablement (86%), mentre
que les explotacions de conills en nombre relatiu (-44%)
i de porcs en nombre absolut (8), són on es registren es
caigudes més grans en nombre d’explotacions.
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SECTOR PRIMARI I AGROALIMENTARI
Segons dades de l’Observatori d’empresa i Ocupació, el sector primari al Pallars Jussà a març de 2016 està format
per unes 41 empreses que ocupen a 108 treballadors i per uns 433 treballadors per compte propi. Això significa un
creixement del 28,13% del nombre d’empreses, del 58,82% en el nombre de treballadors i una caiguda del 12,88%
del nombre d’autònoms, respecte l’any 2008.
No obstant això, la dinàmica ha estat creixent en la majoria de subsectors. La dada més negativa pel que fa als
ocupats és únicament en el cultiu de conreus no perennes amb una caiguda de prop del 26% dels treballadors
autònoms, que segurament es pot entendre com una conseqüència de la dinàmica general de falta de relleu
generacional i abandonament de l’activitat. A pesar d’això, més de la meitat dels autònoms del sector primari
segueixen dedicant-se al cultiu d’aquest tipus de conreu. La resta de sectors han seguit una dinàmica creixent o si
més no, segueixen força plans.
Com a segon gran sector en ocupació, la producció agrícola combinada amb la ramadera tendeix a l’alça en nombre
de treballadors, tot i la pèrdua d’algun compte de cotització entre 2014 i 2016, de forma similar a la producció
ramadera, tercer subsector d’activitat.
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SECTOR PRIMARI I AGROALIMENTARI
Per la seva banda el sector transformador està compost per unes 15 empreses amb 85 treballadors a més a més de
30 autònoms. En conjunt experimenta una caiguda de prop del 27% del treballadors respecte 2008, principalment
motivada pel tancament de l’empresa de fabricació de productes làctics, així com caigudes molt menors en termes
absoluts, en el nombre d’empreses (2) i treballadors autònoms (4). En aquest sentit es manté un equilibri respecte la
situació de 2014, amb un lleuger augment del nombre d’ocupats, però una pèrdua de 4 empreses (ja que havia
augmentat el nombre d’empreses entre 2008 i 2014).
El sector que més creix en nombre de treballadors (en termes absoluts i relatius) és el del sacrifici del bestiar, seguit
de lluny per la fabricació de begudes. El primer, amb 42 treballadors, té un fort component públic amb dos
escorxadors municipals a Isona i Conca Dellà i la Pobla de Segur. La resta de subsectors segueixen una línia força
estable, amb un lleuger descens respecte 2008 i fins i tot 2014.
La dimensió mitjana de les empreses del sector (a banda dels treballadors autònoms) és de 5,67 treballadors, de les
que sens dubte, les mes grans es troben en el sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes
carnis, que en promig sumen 10,5 treballadors (doblant la dimensió mitjana de 2008). A l’extrem oposat, en la
fabricació de productes de fleca i pastes, les empreses tenen un promig de 1,5 treballadors.
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SECTOR PRIMARI I AGROALIMENTARI
El sector agroalimentari representava un 5,2% del VAB industrial del Pallars Jussà l’any 2013. Aquesta xifra
el convertia en el tercer subsector de la indústria (per darrere de la producció d’energia elèctrica (52%) i
aigua i residus (36,1%), segons dades de l’anuari estadístic de Catalunya Caixa. Malgrat la seva proporció
sigui menor a la mitjana catalana (situada en el 14,6%), no deixa de ser un sector important (cal considerar
que els dos sectors abans esmentats tenen una proporció sobre el VAB molt elevada, el promig a Catalunya
és del 8,3% i 6,2% respectivament.
Segons dades, provinents d’una enquesta elaborada per Gustum, els embotits, la pastisseria, la carn i els
formatges i làctics eren els principals productes elaborats per les empreses del sector agroalimentari. En
bona mesura es tracta d’empreses familiars que a la vegada, ocupen principalment a persones del nucli
familiar. Així mateix, una part significativa d’aquestes empreses té una explotació pròpia d’on s’abasteix. No
obstant, la gran majoria d’empreses obtenen la seva matèria primera per altres vies també, ja sigui perquè
no disposen d’explotació pròpia, perquè aquesta no els garanteix tot el producte que necessiten o perquè
l’explotació no està vinculada al producte que elaboren. A més a més, hi ha certs desajustos entre
productors primaris i elaboradors, així per exemple, els elaboradors d’embotits tenen un paper destacat,
però ni s’autoabasteixen (no tenen granges pròpies) ni ho fan de productors propers. Així mateix, ha
augmentat el nombre d’elaboradors de formatges, però disminueixen els productors de llet, per tant, els
primers acaben tenint menys alternatives per obtenir la matèria prima.
Bona part dels productors no tenen un distintiu per als seus productes. Entre la resta, els principals son
l’ecològic, el carnet artesà, empresa artesana o mestre artesà i altres com DO o IGP.
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SECTOR PRIMARI I AGROALIMENTARI
Distribució i venda
Bona part de les petites empreses agroalimentàries de la comarca disposen d’un únic punt de venda, en
bona mesura botigues pròpies o el mateix obrador. Els altres mitjans de venda principals són altres
botigues locals, restaurants, distribuïdors o internet. L’àmbit principal de distribució d’aquestes empreses
sobretot la mateixa comarca (segons l’estudi més d’un 70% de les empreses agroalimentàries dels dos
Pallars i l’Alta Ribagorça venien més d’un 50% de la seva producció dins la seva comarca). Així mateix, el
nivell d’internacionalització era molt baix.
Moltes de les empreses fan algun tipus de promoció dels seus productes (58%), principalment participar
en fires o actes promocionals o fer publicitat. Així mateix, les accions de promoció es realitzen externament,
en projectes i programes com Al Teu Gust. En canvi, la participació de les empreses baixa quan es tracta
d’accions de promoció turística. Malgrat, això no poques empreses realitzen visites a les seves instal·lacions
i encara algunes disposen d’allotjament de turisme rural.
Per últim, el nivell d’associacionisme en el sector segueix sent força baix, malgrat algunes iniciatives que
pretenen promoure el desenvolupament conjunt d’alguns productors.
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ESTRUCTURA ECONÒMICA
El sector agroalimentari en la seva vessant de transformació del producte primari és percebut com un
sector amb potencial per al desenvolupament econòmic de la comarca. En aquest sentit, malgrat no haver
experimentat creixements gaire elevats, es tracta d’un dels sectors més dinàmics de la comarca, d’on han
sortit nombroses iniciatives empresarials als darrers anys, com per exemple en l’àmbit vitivinícola.
Aquest potencial de la transformació vindria acompanyat per l’impuls demarques de qualitat, iniciatives
d’abast comarcal (com les que impulsa Al Teu Gust: Pallars: terra de Corder) o locals i altres com la
producció ecològica.
El principal contratemps per a la transformació del producte és el vincle dels productors primaris locals amb
grans grups d’alimentació com l’Àrea de Guissona, que els facilita la gestió de l’activitat (en aspectes logístics
i d’aprovisionament) i els garanteix una sortida pel producte (si bé, moltes vegades no es coneix fins el
moment de la venda, dificultant la planificació). Així doncs, caldrà continuar amb els treballs de promoció
del producte local per tal d’oferir millors garanties per a la venta del producte, entre altres mesures.
La principal debilitat del sector, a parer dels agents, rau en la seva dèbil estructura. Es tracta d’un sector
basat en la micro i petita empresa, principalment adoptant la forma d’empresa familiar que, en general, no
crea ocupació més enllà del nucli.
D’altra banda, el sector mostra també un cert localisme, no així en subsectors més dinàmics com el
vitivinícola, i no està absent de l’individualisme que, a criteri de bona part dels agents locals, guia el sector
empresarial del Pallars Jussà.
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NOUS PROJECTES
Les principals activitats que presenten oportunitats de futur són les següents:
-Sector vitivinícola: Com s’ha dit és un sector dinàmic i en creixement, amb l’aparició de nous cellers en els
darrers anys. Les empreses del sector mantenen una relació força propera, que obre un potencial per a
desenvolupar futurs projectes comuns.
-Nous cultius: Ja s’estan fent proves amb el suport de l’IRTA per valorar l’adaptació de diferents varietats
d’ametllers al territori, vinculat tot plegat al regadiu i s’està fent un estudi sobre les varietats d’olivera. Així
mateix, la iniciativa d’introduir el cultiu de llúpol a la comarca ha obtingut el premi de Jove Emprenedor del
Jussà.
- Sector ramader: Elaboració d’embotits i carn ecològica. Actualment ja existeixen iniciatives d’aquest tipus i
com s’ha dit el sector ramader és un dels que registren major creixement dins del sector primari, si ve es
vincula a grans empreses.
-Transformació: En sí mateixa, la transformació del producte primari és també una oportunitat per al
desenvolupament econòmic de la comarca.
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AL TEU GUST
AL TEU GUST
Cal destacar el lideratge que exerceix l’Ajuntament de Tremp per
la dinamització i desenvolupament del sector agroalimentari
mitjançant “Al teu gust, aliments del Pallars”. Aquest Programa
té una trajectòria consolidada i reconeguda tant a nivell del sector
públic com, de forma especial, des del sector privat. Estan
adherits gairebé el 100% dels productors i elaboradors locals i 28
restaurants de la comarca, a més a més d’allotjaments rurals.

El projecte es va iniciar com un procés participatiu l’any 2007 circumscrit al municipi de Tremp
i no va ser fins el 2011, quan va adquirir, definitivament, un abast comarcal, després de
l’impuls de 2010 en què es va crear la taula de treball que aniria treballant les diferents
mesures. Aquesta taula de foment de la producció agroalimentària local està formada per
representants del sector públic i privat, s’articula un sistema de relació permanent amb el
sector privat, per tal de conèixer les necessitats empresarials, dissenyar i prioritzar les accions
de millora a posar en marxa a partir del consens i avaluar els resultats de les accions
realitzades.
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AL TEU GUST
Al llarg d’aquests anys s’han organitzat nombroses activitats per tal de promocionar el sector
agroalimentari de la comarca, en la millora de la seva competitivitat, la seva professionalització i la
creació de sinèrgies del mateix i el seu vincle amb els restauradors de la comarca. En concret les accions
organitzades han estat les següents:
-Jornades de treball entre professionals, trobades tècniques i experiències anàlogues
-Campanyes de comunicació
-Participació en fires i esdeveniments especialitzats com Expotren, Fòrum Gastronòmic
- Organització d’esdeveniments com la Fira de l’Embotit del Pirineu i Fira de productes Al teu gust
-Accions de sensibilització, promoció i difusió del patrimoni gastronòmic dins i fora de la comarca (a les
escoles, en el marc de fires, etc.)
-Accions de formació i tallers per a restauradors i productors adaptats a les seves necessitats
-Acompanyaments personalitzats
-Col·laboracions amb entitats com l’IRTA o Fundació Alicia per a l’estudi i impuls de nous projectes en
matèria agroalimentària (per exemple, producció d’oli)
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LA DO COSTERS DEL SEGRE, SUBZONA PALLARS
La DO Costers del Segre agrupa fins set subzones de producció al llarg de les comarques de la
demarcació de Lleida, entre elles la subzona del Pallars Jussà. Aquesta zona compren, principalment, la
zona del Montsec de Rúbies i la Conca de Tremp (a més a més d’un productor del Pallars Sobirà). Aquí
és on es troben els ceps plantats de major alçada de Catalunya.
El cultiu del vi, ha estat un cultiu tradicional de la comarca, que
històricament actuava com a “celler del Pirineu”, especialment
per a les comarques de més al nord. Actualment s’estàn posant
en valor els vins d’alçada, a través de projectes de diferents
emprenedors, així com grans productors, a més a més
d’accions com jornades de vins d’alçada, intercanvis, estudis de
sòl, etc.
Cellers :
-Celler Mas García Muret (Llimiana)

-Terrer de Pallars (Figuerola d’Orcau)

-Vila Corona (Vilamitjana)

-Orcauvins-Celler Sauvella (Orcau)

-El Vinyer (Tremp)

-Castell d’Encús (Talarn)

-Era Galan (Santa Engràcia)
A banda dels abans esmentats, encara es poden trobar dos cellers més, que no
consten dins el llistat de cellers de la DO Costers del Segre a la subzona del
Pallars Jussà:
-Celler Xics Cal Borrech (Figuerola d’Orcau)
-Celler Miquel Roca (Gavet de la Conca)
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NOUS PROJECTES AGROALIMENTARIS
-Pallars Terra de Corder: Aquesta proposta sorgeix d’una diagnosi de la fundació Alícia del 2014, on hi
van col·laborar diferents productors locals i Al Teu Gust. D’aquí van sorgir propostes d’accions que
relacionaven el patrimoni agroalimentari amb el corder, com a element rere el qual posicionar la
comarca d’es d’un punt de vista agroalimentari. El 2015 es va celebrar la primera festa del corder (que
s’ha repetit l’any 2016). El projecte potencia el consum d’aquest producte tradicional de la cuina
pallaresa i del Pirineu i el reconeixement de la comarca com a productora del mateix.
-Producció d’oli: Actualment la comarca compta amb diferents productors d’oli, encara que només
dos embotellen i comercialitzen, un en producció ecològica i l’altre en procés de fer-ho. Així mateix, hi
ha constituïda una associació de productors d’oli.
D’altra banda, d’un estudi de l’IRTA sobre varietats d’oliva, s’han identificat quatre varietats tradicionals de gamma
alta. Actualment s’està investigant la resistència d’aquestes varietats al fred, abans de promoure’n el cultiu.
-Molins d’oli: S’està treballant per conèixer l’estat actual dels molins. Segurament caldran inversions per rehabilitarlos o modernitzar-los.
-Així mateix, existeixen molts altres projectes que sorgeixen d’iniciatives individuals. Per la seva petita dimensió, així
com pel reduït nombre de productors, plantegen diferents reptes, principalment de massa crítica, a l’hora de
treballar amb ells com a sector. Al seu torn, el desenvolupament d’alguns d’aquest subsectors, facilitarà el sorgiment
de nous projectes, com ara la necessitat de disposar d’un escorxador i fins i tot, que estigui adaptat a la producció
ecològica.
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IDEES CLAU
El sector primari és un sector destacat de l’economia, no en VAB, però si en treballadors i volum de
contractació. Hi ha un decreixement d’autònoms en aquest sector, però en ser un fenomen gradual es pot
interpretar com una tendència natural (els treballadors es jubilen i no hi ha relleu generacional), en un
context de necessitat d’explotacions cada cop més grans per ser rendibles.
La generació de més valor afegit dins el sector primari passa per la introducció de nous cultius (en aquest
sentit ja hi ha alguna iniciativa emprenedora al respecte) que es veurà afavorida amb el nou regadiu, la
producció ecològica o la potenciació de les varietats autòctones.
Malgrat tot, la principal generació de valor afegit vindrà per la transformació del producte primari.
Per poder avançar cap a la transformació, cal fer front a la tendència conservadora del sector (influït, en
part pel factor edat) i relacionat també amb elements estructurals del sector. Actualment, els pagesos
tenen força assegurada la venta del producte (malgrat els preus). Per exemple, l’Àrea de Guissona té una
forta presència a la comarca i actua tant de subministrador de matèria prima als ramaders com de
comprador del bestiar. Així doncs, hi ha costos de sortida importants si els productors es plantegessin la
vedella ecològica o altres tipus de producte. Altres iniciatives com un escorxador hauran de tenir present la
demanda potencial que poden tenir.
El pas a la transformació del producte posa l’èmfasi en la distribució i venda del producte. Cal valorar
l’acceptació que pot tenir l’haver de desenvolupar aquestes tasques i si els interessats disposen d’aquestes
competències.  À conseqüència d’això, s’hauran de plantejar les diferents mesures per a desenvolupar la
comercialització i venta del producte (de forma individual o col·lectiva) i mesures de capacitació del sector,
com ja està fent Al Teu Gust.
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IDEES CLAU
Amb tot, el sector transformador ocupa ja bona part de la indústria del Pallars Jussà. És principalment,
però, un sector artesà vinculat a la microempresa familiar. Malgrat no s’observa un creixement espectacular
del mateix, el seu potencial és innegable donat el pes del sector primari a la comarca.
Cal veure però la capacitat de creixement del mateix. De moment, el sector, manté una visió força local,
en la majoria de casos, amb més de la meitat de la venta centrada a la comarca (cal tornar a posar de
manifest la dimensió del mercat local), tret d’algunes iniciatives concretes i del món del vi.  Al Teu Gust,
que manté una bona relació amb el sector i té capacitat d’arrossegament podria treballar amb el sector per
sortir del Pallars Jussà (amb tots els reptes que planteja de promoció, distribució, aprovisionament, etc.),
comptant amb el suport de l’àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal, així com Jussactiu i altres
agents del territori.
En relació a l’anterior, Al Teu Gust ha fet una bona feina en la promoció dels productes del Pallars Jussà
entre la gent local i entre els restauradors Un cop aquesta feina està donant els seus fruits, es pot passar
a intensificar les accions fora del Pallars Jussà. En aquest sentit, ja anat desenvolupant accions fora de la
comarca, com ara l’impuls a la participació conjunta en fires i està fent un treball amb la Fundació Alicia per
posicionar la comarca gastronòmicament .
Tampoc cal oblidar la voluntat de creixement del sector, vinculat únicament als objectius empresarials
dels productors.
Per últim, cal considerar que moltes de les noves iniciatives empresarials del Pallars Jussà han aparegut al
voltant del sector agroalimentari, especialment en la producció de vins, però també de cervesa o llúpol.
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Indústria
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ACTIVITAT INDUSTRIAL
A març de 2016, el sector industrial del Pallars Jussà estava format per 33 empreses, que ocupaven a 131
treballadors. A aquests s’hi afegeixen 76 treballadors per compte propi més. Tot plegat suposa una caiguda del 26%
de les empreses, prop del 40% dels treballadors assalariats i el 15 dels treballadors autònoms.
Com ja s’ha mencionat en apartats anteriors, la indústria representa només al voltant del 7% de les empreses i el 6%
de treballadors i autònoms. No obstant això, la seva aportació al VAB comarcal és molt més significativa (28%). Això
és degut a que els principals sectors en VAB, l’hidroelèctric i el de tractament d’aigua (88% del total) estan molt
mecanitzats i en prou feines ocupen treballadors.
Per nombre de treballadors i empreses destaquen aquelles vinculades al sector agroalimentari (que ja se n’ha parlat
anteriorment), així com al sector de la construcció. El sector agroalimentari, ha incrementat el seu pes dins de la
indústria des de 2008 i suposa ja el 45% de les empreses (entre elles les més grans), el 65% dels treballadors i el 39%
dels treballadors autònoms.
Per la seva part, la indústria vinculada a la construcció (que inclou l’extracció de pedra i altres materials, així com la
seva transformació i la fabricació d’altres materials per la construcció) s’ha vist afectada pel descens de l’activitat de
la construcció. Així, d’un 22% de les empreses, un 24% dels treballadors i un 13% d’autònoms, s’ha passat a un 15%
d’empreses i treballadors i un 13% de treballadors per compte propi.
El nombre mig de treballadors per empresa entre 2008 i 2016 ha passat de 5 a 4, per sota de la mitjana comarcal
(4,8). Si es descompten els escorxadors (les empreses més grans), el promig baixa fins a 3 treballadors per empresa.
Així doncs, es conclou que el sector industrial al Pallars Jussà està fortament basat en la microempresa.
El detall de tot plegat es pot veure en la pàgina següent.
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ACTIVITAT INDUSTRIAL
març-16
Comptes de
cotització Treballadors RETA
081
089
101
105
106
107
108
109
110
141
161
162
181
201
222
234
236
237
239
241
251
252
255

Extracció de pedra, sorra i argila guix, creta i pissarra
Indústries extractives ncaa
Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis
Fabricació de productes lactis
Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
Fabricació de productes de fleca i de pastes alimentàries
Fabricació d'altres productes alimentaris
Fabricació de productes per a l'alimentació animal
Fabricació de begudes
Confecció de peces de vestir, excepte de pelleteria
Serrada i planejament de la fusta
Fabricació de productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria
Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants,
plàstics i cautxú sintètic en formes primàries
Fabricació de productes de matèries plàstiques
Fabricació d'altres productes ceràmics
Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment
Indústria de la pedra ornamental i per a la construcció
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció
Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia

2

10

2

març-14
març-08
Comptes de
Comptes de
cotització Treballadors RETA cotització Treballadors RETA
2

12

2

2

26

3

5

40

7

5

25

8

1

2

1

47

1
4

42

7

1

4

2

1

4

2

1

4

2

4

6

15

5

8

14

4

5

18

2

7

1

2

8

1

2

9

1

1

11

1

1

8

1

1

16

3

3

15

4

4

14

2

3

10

2

2

1

3

3

1

4

4

2

4

11

2

4

11

5

9

9

3

7

3

2

5

2

2

7

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

3

1

3

262
275
283
293
310
321
322
331
332
351
381

Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
Fabricació d'aparells domèstics
Fabricació de maquinària agrària i forestal
Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus
motors
Fabricació de mobles
Fabricació d'articles de joieria, bijuteria i similars
Fabricació d'instruments musicals
Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
Instal·lació de maquinària i equips industrials
Producció, transport i distribució d'energia elèctrica
Recollida de residus

1
3

10

3
1

1
2

6

1

1

5

2

5

1

1

3
1

5

1

1

7

5

15

5

3

1

4

3

1

2

1

1

5

1

1

256 Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d'altri
257

7

5

1
1

1

2

2

2
1
1

2

3

1

2

3

2

2

11

1

1

3

2

3

1

1

1

1
1
1

1

6
1

3

6

33

131

En verd, Indústria agroalimentària
En blau, indústria amb vincles amb la construcció
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació

76

6

1
3

5

36

128

69

1
1

2

45

216

90
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NIVELL TECNOLÒGIC DE LA INDÚSTRIA
S’entenen per empreses industrials d’alt contingut tecnològic les que s’inclouen a l’index tecnològic de la
OCDE en les categories de nivell tecnològic alt i mitjà-alt (codis CCAE-09 21, 26, 303 i 20, 254, 27, 28, 29,
302, 304, 309, 325 ).
El nivell tecnològic de les empreses industrials del Pallars Jussà és baix. No obstant això, és detecta la
presència de petites activitats d’alt nivell tecnològic o de nivell mig-alt. Actualment només estan
representades per 5 treballadors autònoms (el 7% del total), tot i que alguna d’elles és un dels sectors
incipients de la comarca.

Activitats industrials amb un contingut tecnològic mitjà-alt o alt
març-16
Comptes de
cotització
201
262
275
283
293

Treballadors

Fabricació de productes químics bàsics,
compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i
cautxú sintètic en formes primàries
Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
Fabricació d'aparells domèstics
Fabricació de maquinària agrària i forestal
Fabricació de components, peces i
accessoris per a vehicles de motor i els seus
motors

març-14
RETA

Comptes de
cotització

Treballadors

març-08
RETA

1

1

1
1
2

1
2

Comptes de
cotització

Treballadors

RETA

1

1

1

2
1
1

En verd clar: Índex tecnològic mitjà-alt
En verd fosc: Índex tecnològic alt
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació
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IDEES CLAU
El sector industrial té un pes important en VAB del Pallars Jussà, però no en treballadors i empreses. A
més a més, els principals subsectors contribuïdors al VAB industrial (energia i tractament d’aigua) no es
corresponen amb els principals en nombre d’empreses i treballadors (agroalimentari i relacionat amb la
construcció).
L’empresa industrial al Pallars Jussà és microempresa. Aquesta ha de fer front als costos de transport i
subministrament, que per la situació geogràfica del Pallars tendeixen a ser elevats i a restar competitivitat a
les empreses.
Hi ha molt poques activitats industrials que siguin de nivell tecnològic mitjà o alt. Totes elles existeixen a
nivell d’autònoms.
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Construcció
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CONSTRUCCIÓ
Edificis iniciats al Pallars Jussà
No residencial
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Val d'Aran
Alt Pirineu i
Aran
Catalunya

comerç i
indústria
magatzems

oficines

120

Residencial

locals

hostaleria altres (1)

total

2
1
6
1
1
3

3
0
3
0
4
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3
0
3
0
4
2

14

12

0

0

0

0

0

12

20

772

391

1

2

0

0

4

398

0

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 2014
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(1) Inclou usos agropecuaris i esportius.

La crisi del sector Inmobiliaria va comportar un estoc important d’habitatges i edificis buits (com es veurà
més endavant) o promocions per acabar. La desaparició d’algunes empreses promotores i immobiliàries ha
fet que aquests edificis passin a mans del sector bancari i que es facin importants rebaixes en el preu de
venda. Aquest estoc competeix amb qualsevol nova promoció que s’intenti impulsar i amb uns preus molt
més competitius, desanima l’impuls de noves construccions.
Així doncs, la construcció de nous edificis al Pallars Jussà va arribar a esdevenir residual l’any 2014, quan
només es va iniciar un sol habitatge en tota la comarca, després d’haver arribat a la cota màxima el 2006,
amb 100 edificis iniciats, dels quals 52 per a us residencial. Com a la resta de l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran,
així com Catalunya, entre 2006 i 2009 la construcció d’habitatges nous va experimentar fortes caigudes.
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CONSTRUCCIÓ
Rehabilitació d’habitatges al Pallars Jussà
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Val d'Aran
Alt Pirineu i Aran
Catalunya

actuacions
iniciades
31
11
2
8
21
0
73
25401

actuacions
acabades
46
0
2
12
46
0
106
9978

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 2015
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Malgrat pogués tenir un cert potencial per a esmorteir part de la caiguda del sector de la construcció, el cert
que les rehabilitacions d’habitatges també han experimentat un fort decreixement en els anys de la crisi.
El nombre d’actuacions iniciades ha tingut un comportament erràtic, experimentant alts i baixos al llarg dels
anys, arribant a ser pràcticament inexistent entre 2011 i 2013.
Val a dir, però, que el nombre de licitacions d’obra per part de l’administració pública, tant de la Generalitat
com d’administracions locals, mostrava el 2014 i 2015 xifres superiors a les d’anys anteriors (382,4 M€ i
365,1M€ la Generalitat i 790,6M€ i 620M€ les administracions locals), si bé molt lluny de les xifres d’abans
de 2010 (quan rondaven els 2.000M€), les empreses del Pallars Jussà es poden haver vist beneficiades (al
menys a temporades), així ho indica el fet que hi hagués un repunt puntual important d’activitat en
construcció de carreteres l’any 2014.
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CONSTRUCCIÓ
A pesar de tot, la construcció segueix sent un sector important de la comarca, encara que
especialment en els sectors auxiliars (instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres
instal·lacions d’edificis i obres) i activitats especialitzades, que mostren creixement en nombre
d’empreses i treballadors. Es dóna, doncs, un cert procés de substitució de la sola construcció
d’edificis (que segueix caient). Tot i així, les dades de 2016 segueixen estant molt lluny de les
xifres registrades el 2008.
març-16
Comptes de
Treballadors
cotització

Grup econòmic

març-14
RETA

Comptes de
Treballadors
cotització

març-08
RETA

Comptes de
Treballadors
cotització

RETA

411 Promoció immobiliària

1

2

1

2

3

1

6

8

4

412 Construcció d'edificis

16

71

27

21

79

24

53

311

53

1

1

1

1

20

1

0

0

1

422 Construcció de xarxes

1

2

6

1

1

6

11

45

61

431 Preparació d'obres
Instal·lacions elèctriques, de
432 lampisteria i altres instal·lacions
d'edificis i obres
433 Acabament d'edificis
Altres activitats especialitzades de la
439
construcció

9

36

28

8

29

36

13

76

71

20

73

48

15

48

50

21

116

64

11

20

25

10

17

28

16

60

42

9

38

31

7

29

31

11

39

28

68

243

167

65

226

177

131

655

324

421

Construcció de carreteres, vies
fèrries, ponts i túnels

TOTAL
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació
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CONSTRUCCIÓ
Habitatges

Pallars Jussà
Alt Pirineu i Aran
Catalunya

Familiars
principals
5.639
51,42%
31.063
45,51%
2.944.944
76,23%

Familiars no principals
secundaris
buits
total
3.786
1.541
5.327
34,52%
14,05%
48,58%
28.502
8.683
37.185
41,76%
12,72%
54,49%
470.081
448.356
918.437
12,17%
11,61%
23,77%

Total
10.966
100,00%
68.248
100,00%
3.863.381
100,00%

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 2011

Un nombre considerable dels habitatges del Pallars Jussà són segones residències (34,5%). Aquesta xifra,
si bé no arriba a al nivell de l’Alt Pirineu i Aran, és molt superior a la del conjunt de Catalunya. En molts
casos, aquestes segones residències es troben situades en els nombrosos nuclis de població repartits arreu
de la comarca, sovint, pràcticament deshabitats, fora de temporada. D’altra banda, la concentració
poblacional en els nuclis principals, la pèrdua progressiva d’habitants al llarg del temps i l’impacte de la crisi
en el sector immobiliari, han contribuït a un nombre força elevat d’habitatges buits disponibles per a la
venda, lloguer o simplement abandonats.
A tall d’anècdota, el nombre d’habitatges procedents d’herència o donació són un 16,26% del total enfront
al 5,39% del conjunt de Catalunya. És també destacable que el percentatge d’habitatges en us gratuït (és a
dir que no paguen cap lloguer) és d’un 3,48%, que dobla la xifra del conjunt de Catalunya. Tot plegat, pot
restar dinamisme al sector immobiliari i apunta que per a molta gent l’accés a la vivenda no és un problema
important.
135

IDEES CLAU
Hi ha una certa transformació del sector de construcció d’edificis a activitats auxiliars
(electricitat, lampisteria...) Aquesta reconversió, però, no podrà reocupar tots els aturats
d’aquest sector ja que es tracta d’activitats amb necessitats formatives diferents.
L’altre gran focus d’activitat vinculat a la construcció és el sector públic, bàsicament vinculat
a les carreteres. Avui en dia no és quelcom estable, ateses les restriccions pressupostàries.
En els anys observats hi ha hagut oscil·lacions importants. No obstant, aquest subsector es
manté.
Hi ha una tasca important de reconversió dels aturats procedents del sector de la
construcció cap a altres sortides laborals a través d’accions formatives, d’acord amb les
necessitats actuals del sector productiu del Pallars Jussà, però també les futures, dins de la
potenciació dels sectors estratègics de la comarca
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Turisme
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El pla d’acció per al desenvolupament del turisme al Pallars Jussà
Aquest document, elaborat entre finals de 2010 i començaments de 2011 constitueix la base sobre la qual s’ha
desenvolupat l’estratègia i les accions en matèria turística impulsades al Pallars Jussà en els darrers anys. En el marc
del pla, es va realitzar un seminari, que tenia per objectiu identificar i analitzar els recursos locals, establir bases per a
la cooperació i treball en xarxa. Aquest seminari que va comptar amb la participació de diferents agents del territori.
Per la seva part l’objectiu del Pla d’Acció era servir de guia per a la creació i accés al mercat de nous productes turístics
al Pallars Jussà i de full de ruta cap a la consolidació d’un model de gestió i de desenvolupament del turisme a la
comarca.
En la diagnosi del pla, ja s’apuntaven els elements característics del sector encara presents tant negatius: la poca
organització del sector, individualisme, poca mentalitat turística a la comarca, poca professionalitat del sector (en
general), manca de projecte global de territori, estacionalitat, la relació entre oferta i demanda, etc.; així com també
positius: patrimoni local, sector agroalimentari, el tren dels llacs, etc.
Les línies estratègiques resultants del pla i els seus objectius van ser les següents:
1-Treball en xarxa Disposar d’un espai i sistema comú de definició de les polítiques públiques/privades de turisme i
de coordinació de les accions
2-Diversificació Incrementar l’ocupació/activitat entre setmana i en temporades no estiuenques
3-Segmentació Incrementar quantitat i tipus de públics objectiu
4-Internacionalització Captar turisme europeu
5-Informació Disposar d’indicadors d’avaluació de les actuacions en turisme . Disposar d’informació de mercat i
d’entorn empresarial i administratiu per a la presa de decisions. Millora de la qualitat de l’acollida i de la informació
als visitants
6-Formació Millorar la qualitat de l’oferta. Adquirir capacitats per a desenvolupar nous productes, nous serveis i
obrir nous mercats .Millorar el potencial de creació de llocs de treball a la comarca
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ESTRATÈGIA DE TURISME
La comarca no havia tingut tradicionalment una línia d’actuació en matèria turística compartida per tots els agents.
Molts d’aquests han anat desenvolupant les seves pròpies accions a nivell local, treballant també des de les quatre
oficines de turisme que existien. A partir del Pla d’Acció de 2011 i amb l’arribada del tècnic de turisme del Consell
Comarcal s’ha pogut avançar cap una major integració i visió de comarca, persistint encara un cert individualisme
(ja detectat el 2011). L’element econòmic ha estat també cabdal, en un context de menys recursos, els agents locals
han hagut de treballar de forma conjunta i prioritzar aquelles actuacions que poguessin tenir un impacte més gran.
La creació d’una àrea dedicada al turisme per part del Consell Comarcal ha permès consolidar el seu lideratge en la
matèria i ser acceptat per la resta d’agents i estructurar el seu paper dinamitzador i de coordinació entre els
diferents agents. Aquest nou marc de col·laboració a nivell públic sembla que també va més enllà i es comencen a
desenvolupar accions conjuntes, per exemple amb l’ajuntament de Tremp, a través d’Al Teu Gust (que lidera les
iniciatives vinculades al sector agroalimentari). Aquests dos agents han establert mecanismes de comunicació
informals i també de més formals, per exemple a través del grup de seguiment dels projectes impulsats sota el
paraigües del 7 Comarques. Així, les activitats impulsades en el marc de “Benvinguts a pagès” o el disseny d’un
producte turístic vinculat a la cervesa artesana del Pallars Jussà, han comptat amb la participació d’ambdós grups.
Aquesta aposta del sector públic pel turisme és reconeguda pel sector privat, que reivindicava interlocutors clars
amb el sector públic. No obstant això, bona part dels agents privats desitjarien una major participació en la
definició d’actuacions i especialment en l’estratègia turística, que actualment no es veu clara. La seva percepció és
que no hi ha hagut un enfocament clar: Al llarg dels anys, s’han realitzat apostes per a la promoció turística de la
comarca en diferents línies, des de les petjades de dinosaures, passant pels castells de frontera. Amb tanta
variabilitat cap d’aquestes ha tingut prou temps per a consolidar-se.
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VISITANTS A LA COMARCA
Prenent com a referència les dades de visitants de l’Epicentre, Més del 70% dels turistes provenen de l’àrea
metropolitana de Barcelona i en menor mesura de Lleida i Girona.
Pel que fa a la resta de l’Estat (al voltant d’un 12%), els llocs de procedència són molt diversos, però principalment de
la Comunitat de Madrid, Andalusia, Aragó, País Valencià i País Basc.
Per últim, els principals grups d’estrangers, que en total sumen el 17%, són de França, Regne Unit, Països Baixos i
Alemanya.
En conclusió, el turisme del Pallars Jussà és de proximitat. No només pel nombre de turistes provinents de
Catalunya, sinó també d’Aragó i França, ja que aquest no deixa de ser un turisme de proximitat, tenint en compte la
situació excèntrica del Pallars Jussà respecte Catalunya.
Aquests visitants venen sobretot en família o en parella. No obstant això, el nombre de persones que venen en grups
de visitants és força nombrós també i segurament guanya en pes si es prenen com a referència els esports de natura,
una de les activitats principals del Pallars, en lloc de l’epicentre.
Com s’ explica en les dades de pernoctacions, es tracta sobretot, d’un turista de cap de setmana i estiu. El seu nivell
adquisitiu, d’acord amb els agents consultats, és mig (en concordança amb l’oferta turística existent a la comarca). Es
tracta també d’un turista força proactiu, que no és necessari atraure amb un reclam, si no que ja sap què busca
(sobretot activitats vinculades a la natura) i ha trobat al Pallars Jussà l’indret adient on gaudir-ne.
Per últim, són destacables algunes iniciatives individuals d’èxit protagonitzades per agents locals que han treballat
per atraure un tipus de turista amb un perfil més elevat.
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OFERTA TURÍSTICA
Total de personesVariació
que
han pernoctat a laVariació
comarca
anual 2013-2015
1T 2015-1T 2016
2013
Abella de la Conca

2015

Variació

Recaptació 30% del Pallars Jussà

Variació

1r trimestre
2016
8,24 €
1,22 €

Total 2015

0

0,00%

0

0,00%

- €

- €

3,65 €

4,59 €

14.276

24,84%

18.211

26,77%

27,56%

229

3939

1623,24%

404,87 €

652,59 €

1.071,90 €

602,24 €

2.731,60 €

590,90 €

Conca de Dalt

2.088

3,63%

2.609

3,84%

24,96%

2699

531

-80,33%

34,29 €

116,78 €

146,07 €

94,23 €

391,37 €

79,65 €

Gavet de la Conca

1.311

2,28%

813

1,19%

-38,00%

96

158

63,53%

14,45 €

38,48 €

36,05 €

32,94 €

121,92 €

23,63 €

Isona i conca Dellà

348

0,61%

433

0,64%

24,41%

110

89

-18,82%

16,47 €

27,27 €

3,51 €

17,69 €

64,94 €

13,37 €

La Pobla de Segur

6.691

11,64%

9.050

13,30%

35,25%

481

694

44,39%

72,09 €

220,32 €

823,64 €

241,38 €

1.357,43 €

104,09 €

La Torre de Cabdella
Llimiana

6.709
0

11,67%
0,00%

7.278
45

10,70%
0,07%

8,49%
--

242
9

421
34

73,76%
--

36,32 €
1,35 €

153,77 €
2,16 €

825,66 €
2,43 €

76,01 €
0,81 €

1.091,76 €
6,75 €

63,11 €
5,13 €

Salàs de Pallars

1.814

3,16%

2.659

3,91%

46,56%

181

342

89,02%

27,14 €

78,84 €

179,28 €

113,54 €

398,80 €

51,30 €

610

1,06%

1.428

2,10%

134,11%

85

285

237,27%

12,69 €

72,90 €

83,53 €

45,09 €

214,21 €

42,80 €

Sarroca de Bellera

3.403

5,92%

3.786

5,57%

11,26%

607

732

20,63%

90,99 €

63,72 €

277,29 €

135,95 €

567,95 €

109,76 €

Senterada

4.200

7,31%

6.153

9,05%

46,51%

314

878

179,63%

47,12 €

206,15 €

498,02 €

171,72 €

923,01 €

131,76 €

Talarn

1.522

2,65%

5.774

8,49%

279,40%

80

640

698,59%

12,02 €

227,75 €

554,04 €

72,36 €

866,17 €

95,99 €

Tremp

14.511

25,24%

9.791

14,39%

-32,53%

1042

1651

58,38%

156,33 €

Total

57.483

18,35%

6174

10.402

68,48%

926,13 €

68.031

--

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

Castell de Mur

Sant Esteve de la Sarga

--

1r trimestre 1r trimestre
2015
2016
0
8

443,07 €
2.303,80 €

497,07 €
5.002,14 €

372,20 €
1.980,75 €

1.468,67 €

247,59 €

10.212,82 €

1.560,30 €

Font: Àrea de turisme del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Dades provinents del pagament de la taxa turística, per tant no inclouen els menors de 16 anys i les estades
subvencionades per l’administració pública, que queden exempts del seu pagament.

Al Pallars Jussà es van registrar un total de 68.031 pernoctacions l’any 2015, cosa que significa un augment del 18,4%
respecte 2013. Els principals municipis per estada són Tremp i Castell de Mur. Si el segon manté la concentració de
pernoctacions, el primer ha anat perdent pes de forma persistent (caient un 30%). En general doncs, les estades en
allotjaments del Pallars Jussà tendeixen a repartir-se cap un segon grup de municipis situats al voltant del 10% cada
un, d’on destaca Talarn, que gairebé triplica les dades de pernoctacions entre 2013 i 2015.
Per períodes, el tercer trimestre de l’any (juliol i setembre) és el que concentra un major nombre de persones que
fan estada a la comarca, a jutjar pel volum de facturació de la taxa turística, seguit a més distància pel quart trimestre.
No obstant, la percepció del sector és que cada cop es treballa més als mesos de maig i juny. En canvi, el primer
trimestre de l’any, és el que registra un nombre menor de persones que han pernoctat a la comarca. Malgrat això les
dades de 2016 registren un increment en aquest període, respecte l’any 2015.
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DADES
Allotjaments turístics al Pallars Jussà
Hotels
Nombre
Places
Abella de la Conca
Castell de Mur
Conca de Dalt
Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà
Llimiana
La Pobla de Segur
La Torre de Capdella
Salàs de Pallars
Sant Esteve de la Sarga
Sarroca de Bellera
Senterada
Talarn
Tremp
Total

2

108

1
3
4
2

17
136
122
92

1

13

6
19

223
711

Càmpings
Nombre
Places

1
1

189
195

1
1
1

300
450
660

5

1794

Turisme rural
Nombre
Places
1
5
3
31
8
69
4
27
5
35
1
12
2
2
11
5
1
2
57

8
78
18
17
77
60
10
24
459

Total
Allotjaments Places
1
5
5
139
8
69
4
27
5
35
1
17
5
333
17
395
4
110
2
17
13
390
6
510
2
670
8
247
81
2964

% de places
0,17%
4,69%
2,33%
0,91%
1,18%
0,57%
11,23%
13,33%
3,71%
0,57%
13,16%
17,21%
22,60%
8,33%

Font: Àrea de turisme del Consell Comarcal del Pallars Jussà

L’any 2014 hi havia registrats al Pallars Jussà un total de 81 allotjament turístics, amb una oferta total de gairebé
3.000 places d’allotjament. D’aquestes, prop de 1.800 (un 60%) corresponien als cinc càmpings de la comarca, la
resta són places en hotels i allotjaments rurals.
Per municipis, Tremp concentra la major proporció d’hotels i places hoteleres (6 hotels i 233 de les places), seguit
de la Torre de Capdella (4 hotels i 122 places) i la Pobla de Segur (3 hotels i 136 places).
Els càmpings més grans es troben situats a Talarn (amb 660 places) i Senterada (450 places).
Per últim, els allotjaments rurals es troben més repartits al llarg de la comarca, amb una presència destacable a la
Torre de Cabdella (12 allotjaments i 78 places) i Sarroca de Bellera (11 allotjaments i 77 places).
Globalment, hi ha una oferta d’allotjaments diversa arreu de la comarca, també en quant a nombre de places.
Abella de la Conca és qui té de llarg l’oferta més reduïda amb només un sol allotjament turístic i cinc places.
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DADES
Allotjaments turístics al Pallars Jussà
Establiments
2014
Pallars Jussà
Val d'Aran
Pallars Sobirà
Cerdanya
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Alt Pirineu i Aran

Establiments
Càmpings
hotelers
18
110
60
62
40
47
337

5
9
21
7
9
5
56

Places

Turisme
rural

Total

58
16
98
54
81
71
378

81
135
179
123
130
123
771

Establiments
Càmpings
hotelers
698
6.443
2.847
3.137
1.478
1.830
16.433

1.794
3.069
7.674
4.524
2.682
1.110
20.853

Turisme
rural

Total

459
159
683
376
570
416
2.663

2.951
9.671
11.204
8.037
4.730
3.356
39.949

Font: Idescat

Les dades de l’Idescat sobre allotjaments turístics i places d’allotjament, presenten una lleugera variació respecte
les dades de què disposa el Consell Comarcal del Pallars Jussà, no obstant són necessàries per fer la comparativa
amb l’Alt Pirineu i Aran és més convenient utilitzar les dades de la mateixa font. La variació és d’un hotel menys i un
allotjament de turisme rural de més i 13 places d’allotjament més.
En qualsevol cas, dins de l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, el Pallars Jussà és la comarca amb menor nombre
d’establiments hotelers i de places hoteleres, fins i tot menys que l’Alta Ribagorça que té quatre vegades menys
població. En conjunt, el Pallars Jussà disposa del 10,5% dels establiments hotelers i del 7,4% de les places
d’allotjament i només destaca en el nombre de places en allotjaments rurals (un 17,2% del total). En general però,
la visió mes extensa dins la comarca, és que la qualitat de l’oferta d’allotjaments és més aviat baixa i és menys
competitiva respecte les comarques veïnes, especialment pel què fa a hotels (cap d’ells sobrepassa les tres
estrelles) i en canvi millora quan es parla d’allotjaments rurals (dels quals almenys 3 són e quatre espigues.
Malgrat això, existeixen diferents projectes que fan una clara aposta per la qualitat.
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DADES
Allotjaments turístics al Pallars Jussà
Variació respecte 2008
establiments
places

Pallars Jussà
Val d'Aran
Pallars Sobirà
Cerdanya
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Alt Pirineu i Aran

-10,99%
13,45%
3,47%
7,89%
1,56%
-1,60%
2,80%

9,91%
17,84%
13,69%
17,00%
12,17%
-3,20%
13,17%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat

Si ens fixem en l’evolució respecte 2008, s’observa un increment del nombre de places d’allotjament al
Pallars Jussà, malgrat una disminució del nombre d’establiments. No obstant, aquest increment és encara
inferior al promig de l’Alt Pirineu i Aran. D’això es pot concloure que el turisme no s’ha desenvolupat al
mateix nivell que les comarques veïnes, malgrat aquests darrers anys d’esforços per a la seva potenciació.
D’altra banda, cal tenir present que a la comarca més d’una tercera part dels habitatges són segones
residències. Aquestes persones també consumeixen i realitzen activitats al Pallars Jussà de forma regular i
continuada.
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RESTAURANTS
Malgrat es percep una millora de la qualitat del servei i del producte dels restaurants del Pallars Jussà, segueix
existint importants diferències entre establiments que no permeten donar una imatge de conjunt al client, malgrat
l’aposta de molts restauradors per a diferenciar-se a través del producte local. Així mateix, resta encara camí per
recórrer, especialment també amb l’aspecte idiomàtic (de la mateixa manera que els allotjaments).
D’altra banda, d’acord amb l’estudi de Gustum, la pràctica totalitat dels restaurants del Pallars Jussà enquestats
utilitzava productes locals (92%). Els que no ho feien era perquè apostaven per una estratègia basada en preu,
perquè hi havia pocs productors locals, o no els coneixia o bé, per dificultats a l’hora de garantir un correcte
aprovisionament. D’altra banda, una part gens menyspreable de restaurants (un 17,6% dels enquestats als dos
Pallars i l’Alta Ribagorça), produeixen algun producte agroalimentari que el consumeixen en el restaurant.
Els principals productes locals que utilitzen els restaurants de la comarca són la carn, formatges i làctics, vi i també
embotits. Una part important dels restauradors (43,2% dels enquestats) en fa una promoció activa (per exemple,
dins la seva carta o verbalment)
El principal obstacle pel consum de productes locals als restaurants és el preu i més concretament la correcta relació
qualitat-preu.
Una part important dels restauradors locals participen en projectes i programes de promoció del producte local i de
la seva competitivitat i de relacions amb els productors, com ara els d’Al Teu Gust (de millora de competivitat,
cooperació empresarial, millora de la qualificació professionals dels treballadors, la incorporació del producte local,
etc.). En canvi, la participació és molt baixa quan es parla de projectes de promoció turística.
El grau d’associacionisme entre els restaurants no és especialment elevat (del conjunt d’enquestats, només el 32%
ho estaven).
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VISITANTS A LA COMARCA
La principal diferència del Pallars Jussà respecte l’oferta turística de les comarques veïnes és la manca d’una oferta de
neu. En aquest sentit, el projecte d’estació d’esquí iniciat fa uns anys (Vall Fosca Interllacs) va fracassar a causa de la
crisi econòmica i de la fallida de la principal empresa promotora. Quan es consideren de forma individual, els actius
de la comarca tenen, actualment, poca capacitat d’atracció, amb alguna excepció notable. D’acord amb les dades
disponibles:
-El principal actiu de la comarca en nombre de visitants és la serra del Montsec, especialment el congost de
Montrebei, que s’estima serà visitat per 100.000 persones l’any 2016 (84.000 l’any 2015). Si bé aquest atrau
nombrosos visitants, la seva posició excèntrica condiciona l’aprofitament d’aquest fet pel territori en conjunt.
-El segon lloc en nombre e visitants l’ocupa el telefèric de Sallente a l’estany Gento, amb més de 20.000 visitants.
-A més distància es troben les botigues de Salàs, que van rebre prop de 10.000 visitants l’any 2015.
-En quart lloc es troba el museu hidroelèctric de Cabdella, que va rebre uns 5.000 visitants l’any 2015.
-Finalment l’Epicentre va rebre, l’any 2015, uns 7.400 visitants, el museu de la Conca Dellà 5.000, el castell de Mur
3.300, l’espai Raier uns 1.200 i el casal dels voltors uns 1.000. La resta d’actius no van arribar als 1.000 visitants o bé
no se’n disposa de dades. Per la seva part, el Tren dels Llacs (un actiu en sí mateix) va atraure 7.200 persones.
Les dades de l’Epicentre sobre les demandes d’informació dels seus visitants, van en línia amb els espais més visitats
i ressalten els actius que generen més interès entre els visitants, són les següents:
-Les opcions de senderisme a la comarca
-El propi Epicentre
-El Congost de Mont-Rebei i Collegats
-Els embassaments i estanys
-Els castells de frontera
-Els museus
-La vall Fosca i Vall Manyanet
-Les botigues de Salàs
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ACTIUS TURÍSTICS
Comarques de la marca Pirineus
La marca Pirineus inclou l'oferta turística dels Pirineus
de Lleida, Girona i Barcelona, a més de la Val d'Aran.
Formen aquesta marca les comarques de l'Alt
Empordà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la
Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars
Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d'Aran, que per
la seva singularitat constitueix una marca pròpia.

La marca Pirineus tracta de fomentar el turisme dels pobles, la possibilitat de practicar
nombrosos esports de muntanya i aventura, i diferents propostes de turisme actiu.

A banda, el Pallars Jussà ha desenvolupat diverses marques turístiques.
Actualment, la pàgina web de promoció turística del Consell Comarcal utilitza
l’eslògan “Viatge als orígens”.

Així mateix, 24 municipis de la Noguera i el Pallars Jussà queden inclosos en la
zona del Montsec certificada per la Fundació Starlight com a Destí Turístic. En
aquest sentit des del Parc Astronòmic del Montsec (al llindar de les dues
comarques) l’observatori astronòmic desenvolupa diverses activitats
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OFERTA TURÍSTICA
La tendència l’individualisme en el sector privat, també ha estat una
característica tradicional del sector turístic de la comarca i aquest ha
hagut de treballar també per una major coordinació. Tradicionalment, hi
ha hagut dues associacions turístiques importants, la de Residències
Cases de pagès del Pallars Jussà (ara fa 25 anys) i APAT (que actualment
agrupa la primera també), però només han anat guanyant
representativitat amb el pas dels anys.
Els principals condicionants d’aquesta situació han estat la manca d’un
lideratge clar, en un sector de dimensió més aviat reduïda (si es compara
amb comarques veïnes) i una situació econòmica durant molts anys
estable de la qual ha gaudit el Pallars Jussà, que permetia la obtenció de
rendiments positius sense necessitat de fer grans actuacions.
En els darrers temps, en un context de majors turbulències i l’aparició de
nous projectes amb una visió capdavantera han permès una reactivació
del sector. En aquest context, s’ha anat reforçant el paper de l’associació
APAT com a representant del sector a la comarca i interlocutora davant
les institucions, que du a terme les seves pròpies iniciatives com “Vine al
Pallars, viu el Jussà”. Aquesta major representativitat i presència en les
diferents taules de treball, hauria de permetre una major implicació en la
definició de l’aposta turística.

Associació de Professionals de l’Àmbit
Turístic del Pallars Jussà
L’associació APAT agrupa els diferents
professionals de l’àmbit turístic del Pallars
Jussà, especialment restauradors i hotelers.
Recentment, s’ha fusionat amb l’associació
de cases rurals, de manera que l’associació
integra ja tot el sector turístic de forma
transversal. Agrupa un centenar de
membres que representen al voltant d’un
80% del sector.
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OFERTA TURÍSTICA
No obstant això, les empreses encara han d’afrontar un seguit
de reptes per a millorar el seu potencial. Tant les empreses
d’activitats, com un bon nombre d’allotjaments i restaurants
necessiten una modernització de la seva imatge i incrementar la
seva infraestructura, per poder ser més competitives enfront a
les d’altres comarques, com ara el Pallars Sobirà. Així mateix, en
molts casos també hi ha un cert dèficit formatiu, per exemple
en l'ús d’idiomes i que les empreses tenen poca presència
online. L’ús d’idiomes serà especialment rellevant si es pretén
atendre clients estrangers.
D’altra banda, els actius turístics també poden requerir d’una
modernització de la seva imatge i sobretot d’una major
adaptació al públic i a les seves necessitats, especialment pel
que fa a horaris d’obertura.

Vine al Pallars viu el Jussà
Aquest és un projecte impulsat per l’Associació de
Residències de Cases de Pagès del Pallars Jussà i
APAT (que actualment integra la primera). Vine al
Pallars viu el Jussà agrupa les diferents activitats
turístiques que s’organitzen a la comarca, així com
allotjaments, restaurants i lleure.

Posant tots els elements en consideració, el sector turístic és
considerat com un dels sectors amb major potencial de
creixement a la comarca i amb més dinamisme empresarial. En
aquest sentit han aparegut iniciatives noves i d’altres que
s’estan treballant durant els darrers anys.
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NOUS PROJECTES TURÍSTICS
- Tren dels llacs: L’aposta del Tren dels Llacs (l’històric però també el convencional), pot ajudar a atraure visitants a la
comarca. Actualment s’ofereixen paquets turístics que combinen el tren amb altres visites i activitats. Així mateix, es
plantegen també iniciatives complementàries com ara la de museïtzar l’estació de tren de la Pobla de Segur.
- Noguera Pallaresa i pantans: Un dels grans actius naturals de la Comarca és el riu i el seu potencial per a
desenvolupar-hi activitats aquàtiques. Així mateix el pantà de Sant Antoni té potencial per al desenvolupament
d’activitats esportives en aigües tranquil·les. Els principals entrebancs per al ple rendiment d’aquestes accions són les
preses i el fet que el pantà sigui regulador i el volum d’aigua variï. Actualment el Consell Comarcal treballa en un pla
de dinamització de l’entorn del riu, que entre altres, permetrà sortejar les preses.
-Senders: Diversos ajuntaments i el Consell Comarcal treballen en l’adequació de l’extensa xarxa de camins rurals i
senders que discorren pel Pallars Jussà. D’aquestes mesures en treuen partit productes turístics com la Ruta del 5è
llac, un itinerari per senders amb estades en allotjaments rurals que està tenint un èxit notable, atraient públic
estranger.

-Porta d’entrada al parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Aquesta és una reivindicació tradicional
del territori, però que compta amb l’oposició d’alguns municipis que gaudeixen de tenir aquesta condició. Per la seva
part, l’Ajuntament de la Torre de Cabdella ja va aprovar, en el seu via, l’ampliació del Parc Nacional en el territori del
municipi.
-Interrreg POCTEFA: Actualment en fase d’implementació, vincula el turisme i la mobilitat sostenible. Pretén la
vertebració de tota l’oferta de mobilitat sostenible, actuant l’estació de tren de la Pobla de Segur com a centre
catalitzador.
- Geoparc: Aquest projecte pretén aprofitar la riquesa geològica del Pallars Jussà (i altres municipis veïns) com a
reclam per a atraure visitants, enllaçant-hi altres activitats que d’alguna manera complementen aquesta riquesa. Els
principals reptes pel Geoparc seran sobretot comunicatius: donar-lo a conèixer entre el públic general (començant
per la comarca) i implicar als agents privats en l’aprofitament del seu potencial.
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EL PROJECTE DE GEOPARC
Projecte Geoparc Conca de tremp-Montsec
Un Geoparc és un territori rural que implementa un
model de desenvolupament reconegut per la UNESCO
basat en la gestió d’un patrimoni geològic,
paleontològic i miner excepcional. La xarxa de
Geoparcs és una xarxa internacional.
L’àmbit geogràfic concret del projecte Conca de TrempMontsec inclou els 14 municipis de la comarca el
Pallars Jussà, el municipi de Baix Pallars (Pallars
Sobirà), Àger, Camarasa i Vilanova de Meià (Noguera) i
Coll de Nargó (Alt Urgell), en total, unes 14.000 ha de
terreny.
La candidatura s'ha estructurat en tres pilars, basats
en el patrimoni de la zona: la recerca científica,
l'educació ambiental i la mineria i representarà una
oportunitat per a la divulgació i recerca científica,
potenciació de la geologia i paleontologia, a més de
generar noves oportunitats de negoci.

Àrea inclosa en el projecte de Geoparc

El Geoparc ha de permetre consolidar un turisme
científic que ja s’interessa per la riquesa geològica de
la comarca i el repte que se’n deriva serà fer-lo
extensiu a altres tipus de públic més general.
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EL PROJECTE DE GEOPARC
Projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec
L’interès pel Geoparc ve dels més de 50 anys de recorregut que han tingut les visites de
caràcter tècnic a la comarca per documentació, investigació i formació. Sobretot hi una
concentració molt àmplia en poc espai. Algunes d’aquestes empreses són, fins i tot,
internacionals. En aquest sentit van aparèixer a la comarca algunes empreses especialitzades a portar
aquest perfil de visitant i va ser una d’elles qui va plantejar la idea a les institucions per primera
vegada.
El 25 de novembre es presenta la candidatura, el 19 de març s’avaluen i aproven els documents
presentats i s’assignen els avaluadors que desenvoluparan les seves tasques la primera setmana de
juliol. Per últim, la lresolució oficial de l’aprovació de territoris aspirants a Geoparc no se sabrà fins
l’abril de 2017

L’òrgan de gestió ja està constituït i el formen 19 municipis i 2 consells comarcals. 5 grups de treball:
Comissió científica i universitats, educació ambiental i sostenibilitat, geoturisme, infraestructures i
equipaments, activitats econòmiques. Així mateix, també s’ha aprovat el Pla director del geoparc
amb grans línies de treball ja aprovat.
El geoparc no només és sobre geologia (només representen el 35% de la puntuació). La resta són
altres actius, turisme i accions educatives. Així mateix, és vist com un projecte que té la capacitat
d’aglutinar esforços, així es detecta cooperació entre tots els municipis i institucions que participen
en el projecte.

152

IDEES CLAU
El turisme és una activitat que porta gent a la comarca (nous consumidors), encara que sigui de forma temporal
Això és un fet important com a contraposició a un mercat local reduït i en declivi.
L’existència d’una estructura tècnica al Consell Comarcal ha permès consolidar el seu lideratge i el seu paper de
dinamitzador i coordinador dels diferents agents. Malgrat això, cal seguir treballant per consolidar una estratègia
turística de comarca que sigui acceptada pels agents, reforçant la vessant comunicativa. En aquesta línia, el sector
privat demana ser coparticipant d’aquesta nova estratègia.  Malgrat ja es va treballar amb el sector per a elaborar
el pla d’Acció turística, cal recuperar un espai de trobada entre els agents públics i privats (com ara un patronat) on
s’abordi l’estratègia turística, pensar en el tipus de turisme que vol atraure la comarca i què demanda. Actualment,
s’atrau un turisme de l’àrea metropolitana, de cap de setmana i d’estiu. Així mateix, cal continuar els treballs
realitzats en la resta de línies estratègiques plantejades el 2011 per acabar d’assolir els objectius que es plantejaven.
A la comarca hi ha actius amb potencial i el sector turístic privat n’és conscient i alguns d’ells treballen de forma
activa per atraure turisme de qualitat. Això facilitarà la seva participació en iniciatives destinades a potenciar-los 
Cal aprofitar l’expertesa dels diferents operadors i escoltar-los.
Actualment l’oferta turística del Pallars és suficient per abastir la demanda de la temporada d’estiu (caldria veure
quina part d’aquesta demanda és captada per les comarques veïnes a expenses del Pallars Jussà).  Indirectament,
aquest fet pot afectar a la qualitat de l’oferta: No hi ha un incentiu a l’aposta per la qualitat perquè l’establiment ja
s’omple. Si augmenta el nombre de visitants augmentarà el de competidors i probablement i hi haurà un major
posicionament estratègic (per preu o per qualitat) que ressituarà l’oferta del Pallars Jussà.
El projecte de Geoparc ofereix oportunitats per al desenvolupament turístic del Pallars Jussà, sempre hi quan se’n
derivin estratègies i projectes compartits pels agents locals, tant públics com privats. Fins el moment, el projecte ja
ha permès la col·laboració entre agents, especialment els públics.
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Comerç
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COMERÇ
El comerç al Pallars Jussà té un pes relatiu important en nombre d'empreses, ja que el 25% d'aquestes pertanyen a
aquest sector però si analitzem per nombre de treballadors representa el 16%. El que ens mostra aquesta diferència
és que la grandària del comerç a la comarca és petita, ja que fins i tot sense comptar els comerços regentats per un
autònom, la grandària mitjana de l’establiment és de 2,71 treballadors.
El comerç de la comarca és percebut com a comerç de proximitat però poc especialitzat, a causa de la poca massa
crítica que hi ha per poder desenvolupar-se. Tremp concentra encara la major part del comerç comarcal, de manera
que encara actua com a pol d'atracció, també entre les comarques de més al nord (Pallars Jussà i Alta Ribagorça). No
obstant, la millora de les comunicacions i de la mobilitat faciliten que la despesa es desplaci especialment cap a
localitats com Balaguer o Lleida, amb una oferta comercial superior a la del Pallars Jussà i amb preus més
competitius. Així mateix, el desenvolupament de les TIC també ha contribuït al canvi d’hàbits de consum, amb un
increment del consum per internet, especialment en sectors com la roba, telefonia i electrodomèstics.

Davant d’aquesta situació, el comerç local encara s’ha d’acabar d’adaptar i la seva capacitat de reacció es veu limitada
per la seva petita dimensió i la necessitat de fer front als reptes del dia a dia. La visió general és que el comerç s’ha
estancat. Així la imatge global dels establiments és antiga, l’estoc de productes i la gamma són limitats (de manera
que l’entrega no sempre és immediata, en funció del producte), els horaris comercials no s’adapten a les necessitats
dels clients potencials i varien en funció del botiguer, etc.
D’altra banda, el nivell associatiu dels comerciants és feble. La crisi i la necessitat d’afrontar els problemes del dia a
dia han afectat al dinamisme i a l’activitat de les organitzacions de comerciants:
-Comerç associat de Tremp, és l’associació de comerciants d’aquest municipi i agrupa un centenar d’associats
-Associació de Comerciants i Industrials de la Pobla de Segur
- Associació de comerç i indústria d’Isona i Conca Dellà
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COMERÇ-TREMP
El teixit comercial de Tremp està conformat per uns 360 establiments, segons les dades de llicències.
Principalment es tracta de restauració i serveis de menjar i begudes. També destaquen els establiments
amb un cert vincle a la construcció i altres negocis amb establiment comercial sense ser aquest la peça
clau de l’activitat que desenvolupen (per exemple serveis de neteja o assistència a domicili). En el camp de
l’alimentació, existeixen 6 grans superfícies, si bé el predomini és de la petita botiga d’alimentació, moltes
no especialitzades en el producte local. Alguns elements, com el fet de ser ciutat turística i tenir llibertat
horària o el mercat setmanal, ofereixen algunes oportunitats per realitzar actuacions.
A Tremp destaquen dos grans àrees comercials, amb algunes característiques diferenciades:

Al nucli antic de Tremp, hi predominen els establiments monotreballadors. Les activitats principals són les
de llenceria, parament de la llar, sabateria, estancs i alimentació, també especialitzada (carnisseries o forns
de pa). En aquestes hi predomina un comerciant d’edat avançada, amb poques probabilitats de tenir relleu
generacional, poc informatitzat, però en molts casos, propietari del local. Aquest darrer element redueix
pressió sobre la necessitat de facturació. En aquest sentit, per moltes d’aquestes persones, la botiga no els
és necessària per viure, de fet.
D’altra banda, el nombre de locals buits tampoc és menor. Els propietaris d’aquests no estan incentivats a
iniciar una activitat (per les dificultats en el rendiment) o a llogar, per la incertesa en el cobrament.
L’altra gran àrea comercial de Tremp, la Rambla del Doctor Pearson, hi predominen establiments
d’alimentació i begudes i algunes botigues especialitzades (llibreries, botigues de regals i complements). Per
la zona hi ha una major circulació de persones i dinamisme que al centre. Això atrau a comerciants més
joves, amb una visió més emprenedora.
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COMERÇ-ALTRES POLS
A banda de Tremp, les altres zones comercials principals de la comarca es corresponen als altres nuclis
principals de població i activitat econòmica:
La Pobla de Segur: Malgrat el casc antic ha estat rehabilitat hi ha hagut una dispersió del comerç local i això
dificulta el procés de compra i l’existència d’un entorn dinàmic. En aquest sentit, hi ha molta mobilitat de
persones cap a Tremp.
Hi ha alguns desajustos entre oferta i demanda. Malgrat l’existència d’algun supermercat i botiga
d’alimentació hi manquen alguns productes bàsics de proximitat, que caldria analitzar.
Per últim, la Pobla té un gran potencial, com és el tren dels Llacs, que aporta visitants al municipi i podria
ser un element dinamitzador del comerç.
Isona: Hi ha un major consum local, que pot venir per un temps de desplaçament més grans cap a altres
municipis més grans i per una major consciència de poble.
la Vall Fosca: Per la seva situació, és també un punt de comerç de la comarca, centrat a La Torre de Cabdella
i Pobleta de Bellveí. Així mateix, per l’entrada al parc i hi ha turisme.
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FIRES
Fires i jornades del Pallars Jussà
Nom
FIRA PROMOPALLARS
FIRASKI I MERCAT DE 2a MÀ
FIRA DE NADAL
MERCAT DE LES PUCES
FIRA DE PRIMAVERA DE TREMP
FIRA DEL CODONY
FIRA DE SANTA LLÚCIA
FIRA DEL VI
FIRA DE SANT MARTÍ
FIRA D’ARTESANIA
FIRA RAMADERA DE LA POBLETA DE BELLVEÍ
FIRA DEL BOLET
FIRA D’ART DE SALÀS
FIRA TARDOR
FIRA DE LA TERRA
FIRA DEL MOSTILLO
FIRA DE LA MEL

Municipi
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
Tremp
Tremp
Vilamitjana (Tremp)
Talarn
Talarn
Talarn
La Vall Fosca
Isona
Salàs de Pallars
Salàs de Pallars
Salàs de Pallars
Llimiana
Abella de la Conca

Tipus
Varis
Esportiva
Varis
Andròmines
Multi sectorial
Agroalimentari
Varis
Agroalimentari
Varis
Artesania
Agroalimentari
Agroalimentari
Varis
Agroalimentari
Salut i natura
Agroalimentari
Agroalimentari

Font: pallarsjussa.net i Consell Comarcal del Pallars Jussà

El Pallars Jussà organitza 12 esdeveniments d’aquest tipus (dels quals se’n van celebrar 11 l’any 2015, segons dades de
l’Idescat).
Les principals fires que se celebren al Pallars Jussà són de temàtica agroalimentària o multisectorial, refermant
l’aposta per aquest sector. Es reparteixen geogràficament entre els municipis de la comarca. El caràcter agroalimentari
d'alguna de les fires van de la mà de jornades gastronòmiques de promoció.
158

IDEES CLAU
El comerç local viu un lent però constant declivi. Les noves tecnologies i la millora de les comunicacions han afectat
la seva competitivitat i capacitat per atraure el consumidor local.
Malgrat l’anterior, Tremp segueix actuant de pol comercial per a les comarques de muntanya veïnes (Alta Ribagorça
i Pallars Sobirà).
Aquest lent declivi del comerç obstaculitza la iniciativa i dinamisme d’alguns comerciants. Tot plegat es tradueix en
uns eixos comercials minvants que tampoc atrauen consumidors.  No obstant això, cal reforçar l’associacionisme i
el desenvolupament d’activitats conjuntes, atès que per la seva petita dimensió, les iniciatives individuals tendiran a
tenir poca força.
Amb una massa crítica de potencials consumidors reduïda i amb tendència al declivi, el comerç no pot competir
amb gamma i preus. Les seves principals opcions serien l’especialització (que cal vincular novament al volum de
demanda), els productes de compra de proximitat (aquí apareix la competència de les cadenes de supermercat) o
de consum immediat/urgència. Els serveis vinculats a la compra de producte no és quelcom menor (per exemple
instal·lació d’electrodomèstics).  En qualsevol cas, cal treballar per adequar l’oferta a la demanda i segmentar bé
aquesta darrera.
El comerç local ha de trobar un nou avantatge competitiu. En aquets línia, el producte agroalimentari local i el
vincle entre producte i territori és un element diferenciador clar que pot donar identitat al comerç.

Davant dels reptes que afronta el petit comerç i les seves limitacions per afrontar-los individualment es poden fer
necessaris programes de suport als comerciants i al suport de l’associacionisme entre aquests.
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PAE
Polígons d’Activitat Econòmica
Nom Polígon
La Colomina
s/n Tremp 1
s/n Tremp 2

Municipi
Superfície (ha)
Tremp
8,87
Tremp
3,74
Tremp
4,32
Total Tremp
16,93
Sector industrial PP6, "Sant Joan" La Pobla de Segur
4,57
Sector Migdia
La Pobla de Segur
5,39
Total la Pobla de Segur
9,96
TOTAL
26,89
Font: SIPAE

Segons les darreres dades oficials, el Pallars Jussà compta amb una superfície de Polígons d’Activitat Econòmica de
prop de 27ha, focalitzades a Tremp i, en segon terme, a la Pobla de Segur. Al voltant de la meitat d’aquest espai
(Polígons Tremp 1 i sector industrial Sant Joan) encara no compten amb empreses instal·lades. Així mateix, en el
darrer POUM el Polígon Tremp 2, va passar a ser considerat una Àrea Residencial Estratègica.
D’altra banda, el pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran, dibuixava un escenari de creixement per a Tremp com a
pol de concentració d’empreses. En aquest sentit es va projectar un nou polígon industrial al nucli de Vilamitjana
d’unes 20 ha ampliables fins arribar a les gairebé 50 ha. No obstant això, aquest polígon també resta pendent de
desenvolupament.
Per últim, l’estat de manteniment dels PAE s’ha anat deteriorant amb la marxa d’empreses i l’abandonament de
parcel·les.
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PAE
Polígons d’Activitat Econòmica

La Colomina

Sector industrial PP6, "Sant Joan"

s/n Tremp 1

Sector Migdia

s/n Tremp 2

Polígon industrial previst al nucli de Vilamitjana
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ORGANISMES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
JUSSACTIU / SOCIETAT DE FOMENT DEL PALLARS JUSSÀ, SA., és una entitat
público-privada que té com a objectiu influir, promocionar i desenvolupar els
interessos econòmics del Pallars Jussà, potenciant les empreses establertes i
l’emprenedoria amb el foment d’inversions i projectes que generin la creació de
llocs de treball en benefici i projecció de la Comarca. (Alinear esforços entre
agents públic i privats, detectar i potenciar iniciatives que sorgeixin a nivell local).
Per a aquesta labor compta amb el suport d’un notable grup d’empresaris i
agents amb vincles al Pallars Jussà.
Actualment està conformada per la major part dels ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal i més
d’una setantena accionistes privats. En aquest sentit, la darrera incorporació ha estat la de l’Ajuntament de
Tremp. Així mateix, s’està treballant per estendre aquesta col·laboració público-privada al Pallars Sobirà, per
explotar les sinèrgies entre els dos territoris.Neix de la iniciativa pública del Consell Comarcal i alguns
ajuntaments, així com alguns agents privats. Malgrat aquesta iniciativa pública, l’objectiu de la societat és
funcionar de forma independent, sense que se la vinculi amb cap administració. Actualment, però, encara
calen esforços per fer visible la seva pròpia identitat.
Per al moment, bona part dels agents privats mantenen una posició expectant respecte el
desenvolupament de les actuacions de Jussactiu. Entre altres, demanen una major presència de l’entitat al
territori en la cerca de projectes, en la cerca de finançament i en la coordinació d’esforços per a la
dinamització
del territori.Jussactiu manté contacte amb diferents agents de la comarca per tractar de
En aquests moments,
desenvolupar projectes, com ara un d’enoturístic, l’aposta pel tren dels llacs (amb FGC), etc. i organitza
diverses accions en el territori com ara xerrades o sopars empresarials. Malgrat tot, la seva notorietat entre
la gent de la comarca i el sector empresarial no és gaire elevada., com ho és també, entre els seus socis,
l’objecte concret i les activitats habituals que realitza.
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SERVEIS A LES EMPRESES
Actualment els principals centres de serveis a les empreses i emprenedors al Pallars Jussà són:
A Tremp:
- La Incubadora de Tremp: El Servei d’Acolliment i Foment d’Empreses Joves de Tremp (SAFEJT) és un servei de
titularitat municipal creat per acollir empreses joves (de menys de 40 anys) del municipi.
- L’àrea de promoció econòmica de Tremp ofereix una primera orientació als emprenedors a qui posteriorment
deriva Servei d’Autoempresa del Consell Comarcal.
-També existeix un conveni entre l’Ajuntament de Tremp i PIMEC per tal que les PIMEs de Tremp es puguin beneficiar
dels serveis que ofereix.

Al Consell Comarcal del Pallars Jussà:
- Viver d’empreses del CC del Pallars Jussà situat a les dependències del CITA Pallars Jussà
-El Centre d’Empreses Innovadores del Pallars Jussà forma part de la xarxa de Centres d’Empreses Innovadores de la
província de Lleida. El CEI Pallars Jussà és un centre d’acolliment d’empreses amb dues seus. Una situada a l’edifici
CITA i l’altra a l’edifici de l’Ajuntament de Talarn. El seu objectiu és, facilitar un espai equipat per al desenvolupament
empresarial, d’aquelles iniciatives de negoci amb perspectives de viabilitat econòmica que sorgeixen a la zona, i
repercutir així favorablement al creixement econòmic de la comarca i la creació de llocs de treball.
-El Consell Comarcal del Pallars Jussà ofereix un servei d’assessorament a la creació d’empreses, integrat en la Xarxa
Emprèn, a més a més de diferents formacions.
-A més a més, el consell lidera el projecte de l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta d'un projecte creat
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat amb l'objectiu de desenvolupar projectes de
foment i promoció de l'economia social, per esdevenir un espai referent i de trobada, coordinació, aprenentatge i
innovació a la creació de cooperatives i iniciatives en aquest àmbit de l'economia
Per la seva banda, Jussactiu també vol fer una tasca de suport a les empreses i a les noves iniciatives empresarials.
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EMPRENEDORIA
Dades d’emprenedoria del Consell Comarcal
Nombre d'accions de sensibilització
Persones benficiaries d'accions de sensibilització
Nombre daccions d'informació i orientació
Persones benficiaries d'accions dinformació i orientació
Nombre d'accions d'assessorament
Persones assessorades
Plans d'empresa finalitzats
Empreses creades
Persones promotores de les empreses creades
Plans d'empresa que sol.liciten finançament
Nombre d'accions de formació
Persones participants
Hores realitzades
Nombre d'accions d'assistència tècnica
Nombre d'hores destinades

2008
2
60
50
75
50
50
12
12
20
12
1
12
106
20
100

2009
4
160
50
50
50
50
12
12
16
12
2
18
124
10
50

2010
2
114
65
65
65
65
22
22
24
22
1
24
6
12
36

2011
3
128
79
79
79
79
36
36
40
30
1
30
30
36
85

2012
2
154
69
69
69
69
34
34
34
34
1
32
9
54
270

2013/14
1
141
191
191
171
171
45
44
50
29
9
166
77
56
280

2015
5
161
155
155
153
153
30
30
43
20
10
139
55
30
175

Històric total
19
918
659
684
637
637
191
190
227
159
25
421
407
218
996

Font: Consell Comarcal del Pallars Jussà

El nombre d’accions d’assessorament i de persones assessorades ha tendit a l’alça de forma sostinguda excepte algun
període. S’incrementa també el nombre d’hores dedicades per projecte fins a les 5,1 el 2015. D’altra banda, malgrat
realitzar-se menys accions d’assistència tècnica, el promig d’hores s’incrementa fins a les 5,8h, per tant hi ha una
major dedicació per projecte. Amb tot, el nombre de plans d’empresa finalitzats i empreses creades està per sota dels
nivells de 2011 i 2012 (encara que es mantingui molt per sobre de nivells de 2008-2010). És possible que la crisi
impulsés la iniciativa emprenedora (sobretot per necessitat) i aquesta ara es vagi refredant, per exemple per les
dificultats de l’entorn (accés al crèdit, dimensió del mercat local, etc.)
Per últim, és notori que hi ha hagut una caiguda del nombre de plans d’empresa que sol·liciten finançament, malgrat
la necessitat de finançament que poden requerir els projectes emprenedors, potser vinculat a que a causa de l’accés
limitat al finançament bancari ja no ho intenten o opten per recórrer a fons propis o de coneguts.
Per la seva part, el nombre d’accions formatives ha crescut notòriament, passant d’1 el 2012 a 10 el 2015, sembla que
s’ha optat per una major focalització en tant que el promig de participants per formació ha disminuït. La durada
d’aquestes formacions ha oscil·lat considerablement al llarg dels anys, segurament en funció de la temàtica.
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La incubadora
Aquest espai de coworking es va concebre com un espai on els joves poguessin
impulsar les seves idees de negoci i testejar-les, tot generant més col·laboració.
Posteriorment, s’ha estès als majors de 40 anys.
Actualment l’espai està compartit per quatre empreses, amb possibilitat per
instal·lar-s’hi quatre més. Les empreses reben també formacions i
assessorament vehiculat a través del servei de suport als emprenedors del
Consell Comarcal.
Forma part del Cowocat, l’associació de coworking de Catalunya, concretament de Cowocat Rural. A
través d’aquesta xarxa es participa en trobades entre coworkers rurals i urbans. La xarxa és útil també per
trobar socis o partners.
Actualment es pretén donar un major impuls a l’espai per donar-lo a conèixer a potencials emprenedors,
en especial aquells que ho poden necessitar per a períodes curts, que permetran fomentar la rotació i
flexibilitat a l’espai. De cara el futur, s’està parlant de crear un espai similar a la Pobla de Segur.
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APUNTS FINALS
Moltes de les naus i parcel·les dels polígons industrials han caigut en desús i el seu estat general s’ha anat
deteriorant. Això perjudica la seva capacitat per atraure-hi empreses o mantenir-hi les existents.
En matèria de promoció econòmica hi ha un repte important en l’alineació d’esforços Entre Tremp, el
Consell Comarcal i Jussactiu per donar suport a nous projectes. El lideratge del Consell Comarcal i
l’Ajuntament de Tremp des de la vessant pública (el primer en el suport a l’emprenedoria i el sector turístic i
el segon en l’àmbit agroalimentari) sembla clara, mentre que Jussactiu ha de treballar per consolidar la seva
posició.
 Cal distingir entre els projectes emprenedors que pateixen de la motivació dels seus promotors i aquells
que surten de la necessitat d’aquests d’ocupar-se i deixar l’atur.  En conseqüència cal adaptar les accions
a les diferents necessitats. Així mateix, cal també seguir oferint formacions per millorar les capacitats de
gestió dels emprenedors, especialment per aquells que s’han vist empesos a emprendre per les
circumstàncies.
A la comarca han anat apareixent de forma continuada iniciatives emprenedores al llarg dels darrers anys.
 El principal repte és garantir la suficient capacitat del servei per ajudar a impulsar aquests projectes i
ajudar-los en la cerca de finançament. En aquest punt Jussactiu pot adoptar un paper determinant com a
aconseguidor de recursos, inversions i contactes.

En aquesta línia, les petites iniciatives que sorgeixen al territori solen tenir un major arrelament (almenys
inicialment tracten d’establir-s’hi). Per tant, a llarg termini, recolzar i ajudar a créixer aquestes iniciatives
que ja hi són, pot tenir més sentit que dedicar grans esforços a atraure grans projectes de fora de la
comarca.
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IDEES CLAU
Molts d’aquestes noves iniciatives ja giren al voltant del sectors considerats estratègics pels agents
entrevistats (bàsicament agroalimentari i turisme). Els entrevistats també han manifestat la convicció que
un projecte dinàmic aconseguirà tirar del territori i generar més activitat.
Tot plegat sembla posar les bases d’una situació desitjable, en la que sigui la iniciativa privada la que lideri
la reactivació econòmica i que el paper de l’administració pugui ser el d’acompanyar-la, no el que hagi de fer
l’esforç per arrossegar el sector (cosa que sempre és més dificultós i genera més reticències entre els
privats).
Per acompanyar aquesta iniciativa, cal un diàleg fluid entre els privats i entre aquests i el sector públic,
per treballar conjuntament i definir els papers a desenvolupar pel sector públic en cada moment.
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DEBILITATS
Situació geogràfica del Pallars Jussà, allunyat dels centres urbans i dels pols principals d’activitat econòmica. Per
accedir a les grans terminals de transport i mobilitat de Catalunya, la distància en temps és sempre superior a 1h.
Aquests temps de transport dificulten la competitivitat de les empreses del Pallars Jussà (especialment aquelles que
vulguin vendre a l’exterior).
Així mateix, el caràcter muntanyós de la comarca i l’entorn dificulta les comunicacions internes i externes.
Tendència al decreixement poblacional en les darreres dècades, malgrat períodes puntuals de creixement deguts a
moments amb saldo migratori positiu, que contraresten un creixement natural negatiu.
A la pèrdua de població s’hi vincula un despoblament dels nuclis més rurals (un 10% de la població viu en 115
nuclis de menys de 50 habitants) i una concentració als nuclis principals (Tremp, La Pobla de Segur i Isona i Conca
Dellà). No obstant això, aquests no són aliens a la pèrdua de població.
La poca població, l’existència de molts nuclis aïllats en municipis molt extensos i de complicada orografia, així com
l’envelliment de la comarca, comporten uns costos de manteniment dels serveis elevats, que sobretot impacten en
els municipis més petits en volum de població.

La poca població i el seu decreixement suposen una reducció del mercat potencial de les empreses que basen la
seva activitat a la comarca. Aquesta situació es veu agreujada per unes millors comunicacions amb les comarques del
sud.
La piràmide de població, mostra una clara tendència a la disminució dels grups centrals de la societat (de 16 a 65
anys) i un augment de les capes més altes, per tant a un envelliment poblacional, que repercuteix en un creixement
natural negatiu L’índex d'envelliment reflecteix que el Pallars Jussà hi ha 197 habitants més grans de 65 anys per
cada 100 habitants de menys de 15 anys. L'índex de recanvi, mostra que hi ha 144 habitants de 60 a 64 anys per cada
100 habitants de 15 a 19 anys. Per últim, l’índex de dependència de la gent gran mostra que de cada 100 persones
d'entre 15 i 64 anys, n’hi ha 40 que tenen més de 64.
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DEBILITATS
El saldo migratori intern (Catalunya i Espanya), ha anat oscil·lant lleument (amb un parell de variacions brusques),
amb tendència a la baixa; les migracions externes, que ara van a la baixa per la crisi, són les que han aportat més
població a la comarca i han marcat els períodes de creixement demogràfic.
La població que no sap llegir o escriure, sense estudis o d'educació primària té molt pes al conjunt de la població
del Pallars Jussà, més d’un 25% del total, superior al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran i al conjunt de Catalunya.
El percentatge de llars on hi viu una sola persona de més de 64 anys sobre el total és força important en molts
municipis del Pallars Jussà
Ràtio elevada de persones amb malalties cròniques, dependència i discapacitat. 247 persones tenen una malaltia
mental severa.
El percentatge de llars monoparentals amb un fill o més a càrrec, era especialment elevat als municipis més poblats
(Tremp, Talarn i la Pobla de Segur, a més a més de Sarroca de Bellera i Sant Esteve de la Sarga).
Entre 2007 i 2015, l’atur a la comarca s’ha quadriplicat. Ha passat de les 200 persones a més de 800. Així mateix,
gairebé el 25% dels aturats de la comarca són de llarga duració. La seva proporció s’ha triplicat des de 2005.
La major part d’aturats tenen un nivell formatiu molt baix que dificulta les seves opcions de trobar feina qualificada
(un 71,5% tenen un nivell d’estudis secundaris o inferior). L’agricultura, la construcció i els aturats sense ocupació
anterior són els que presenten perfils més bàsics (més d’un 80% tenen estudis secundaris o menys).
Els joves entre 25 i 34 anys és el col·lectiu més afectat per l’atur (30%) i augmenta percentualment respecte 2005.
La construcció, la hostaleria, les activitats administratives i auxiliars, l’administració Pública i l’agricultura i
ramaderia agrupaven 436 dels 769 aturats de la comarca a finals de 2015 (57%). A més a més, un 28% dels aturats
tenien ocupacions elementals o vinculades a restauració, serveis personals i venedors (21%), caracteritzades per una
forta estacionalitat, que marca la tendència de l’atur.
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DEBILITATS
La temporalitat al Pallars Jussà és superior al conjunt de Catalunya. Més del 91% dels contractes són temporals, la
majoria eventuals (47%) i d’obra o servei (44%). El 52% d’aquests contractes no arriben a un any de durada al Pallars
Jussà, el 48% no arriben als 6 mesos.
El nivell formatiu de les persones contractades al Pallars Jussà és molt baix. Un 53% tenen educació general i un
31% estudis primaris.
La comarca no és capaç de crear ocupació de qualitat, d’acord amb la proporció de titulats superiors.
L’ocupació a la comarca segueix una dinàmica cíclica amb un notable creixement d’ocupats el juny i un descens la
resta de l’any. Aquesta tendència es repeteix també amb els comptes de cotització.
El nombre de treballadors autònoms reprèn la dinàmica regressiva (des de 2008), després d’un any amb un lleuger
creixement. Acumula una caiguda del 18% des de 2008 (davant d’un 16% de l’Alt Pirineu i Aran) i un 2,4% des de 2013
El nombre total d’empreses al Pallars Jussà ha caigut un 11,2% entre 2008 i 2016 i el nombre de treballadors ho ha
fet en un 19,9%. Si la dada d’empreses és similar a la de l’Alt Pirineu i Aran (11,3%), la caiguda del nombre de
treballadors és superior (a l’Alt Pirineu ha estat d’un 13,3%), per una recuperació de l’ocupació més moderada. El
principal sector que lidera la caiguda al Pallars Jussà ha estat la construcció (-48,1% d’empreses i -58,12% de
treballadors). La caiguda d’empreses es concentra sobretot en les empreses d’entre 6 i 50 treballadors (de 87 a 61).
Aquest fet redueix el nombre de treballadors mitjà per empresa fins als 4,84, molt per darrere de la mitjana catalana
(9,75).
A pesar de la seva gran aportació al VAB de la comarca (28% del total), el sector industrial amb prou feines té
impacte en el territori, en la creació d’empreses i llocs de treball. Això és degut a l’impacte del sector hidroelèctric,
en mans d’empreses de fora de la comarca i amb una activitat fortament automatitzada.
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DEBILITATS
A diferència de les etapes de crisi anteriors. En aquesta ocasió, no hi ha al Pallars Jussà un sector econòmic potent
que actuï com a amortidor de l’impacte. Anteriorment ho havia estat el sector públic (que en aquesta ocasió no és
aliè a la crisi) i més abans el sector hidroelèctric (ja extingit a nivell d’ocupació).
Amb dades del CCAE a 3 dígits, fins a 47 sectors mostren una caiguda en l’ocupació des de 2008. Prenent com a
referència l’any 2014, en són 21. El comerç és el sector que acumula més activitats amb decreixement. No obstant els
sectors amb més incidència (per la importància que tenen o han tingut a la comarca) són les activitats hospitalàries i
la construcció.
Dels 14 sectors principals de l’economia, 7 registraven una pèrdua de treballadors entre 2014 i 2016. Tres d’ells ho
feien malgrat haver registrat una evolució positiva entre 2008 i 2014 (A banda de la construcció, la principal caiguda
seria en la hostaleria i les activitats hospitalàries).

Des de 2008 12 sectors s’han extingit completament, és a dir que ja no hi ha cap empresa o treballador autònom
que es dediqui a aquesta activitat. El que agrupa la gairebé totalitat de llocs de treball destruïts és el sector làctic, a
causa del tancament de Copirineu, la resta pertanyen a diverses activitats vinculades a la industria i el sector serveis.
No hi ha uns sectors incipients que hagin aparegut amb força a la comarca. Molts no han experimentat cap
moviment i algun, fins i tot han retrocedit lleument des que van aparèixer.
L’activitat econòmica de la Comarca està centrada en dos municipis (Tremp i a força distància, la Pobla de Segur).
Aquests concentren el 70% de les empreses, el 84% dels treballadors assalariats i el 62% dels autònoms. Els altres 12
municipis es reparteixen la resta.
Hi ha una dependència econòmica de la comarca vers el sector primari. Un 15% dels ocupats del Pallars Jussà
(RGSS i RETA) ho estan en activitats vinculades directament a aquest (no transformació), la meitat en el cultiu de
conreus no perennes. A més en 6 dels municipis de la comarca se supera el 30% dels treballadors ocupats i en 4 més,
el 10%.
173

DEBILITATS
El sector agroalimentari és un sector basat en la micro i petita empresa, principalment adoptant la forma
d’empresa familiar que, en general, no crea ocupació més enllà del nucli. A més a més, la seva presència en mercats
exteriors és molt baixa, un 70% de les empreses agroalimentàries venien més d’un 50% de la seva producció dins la
seva comarca.
Culturalment és un sector que presenta una elevada aversió al risc i a la realització d'inversions que permetin
integrar la cadena de valor.
El mercat local està condicionat per grans productors primaris amb una estratègia definida que no passa per la
transformació del producte. Això limita les iniciatives dirigides a la transformació que es puguin plantejar i les opcions
d’aquells que en vulguin impulsar per abastir-se localment.
El grau de dependència de l’economia vers el sector públic és molt elevat (RGSS i RETA). L’administració pública
ocupa directament al 8% dels treballadors. A aquesta xifra s’hi ha d’afegir activitats amb una forta incidència del
sector públic com ara activitats sanitàries i de serveis socials (19%) o Educació (3%). En total, al voltant d’una tercera
part de l’economia té un alt grau de vinculació al sector públic.
Només hi ha empreses instal·lades en dos dels Polígons d’Activitat Econòmica, la resta de PAEs no han estat
urbanitzats. A més a més, moltes de les naus i parcel·les dels PAE han caigut en desús i el seu estat general s’ha anat
deteriorant.
Jussactiu no ha pogut adoptar el rol de dinamitzador de l’economia que es buscava. Les accions desenvolupades
fins el moment han tingut un impacte limitat, es manté un grau de desconeixement força elevat i els privats
segueixen sense implicar-s’hi decididament.
Els agents privats han adoptat un paper dinàmic del que es desitjava a Jussactiu i es mantenen una posició
expectant.
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La notorietat de Jussactiu entre la gent de la comarca i el sector empresarial en concret, encara és baixa. El que és
més, entre aquells que coneixen la seva existència, també hi ha un coneixement minso de la seva finalitat social o les
activitats que desenvolupa.
El grau d’associacionisme en alguns sectors és baix o hi ha poca participació (associacions de comerciants)
Les taules sectorials compten amb poca participació d’agents privats
El comerç local viu un lent però constant declivi. Amb els anys ha perdut el seu principal “avantatge competitiu”
com eren les (males) comunicacions de la comarca amb l’exterior. Aquesta nova situació competitiva ha fet ressaltar
les mancances del comerç local: factors com la varietat de productes, la profunditat de la línia de productes i el preu
dels mateixos (cal recordar que el transport és un factor limitant per les empreses de la comarca).
Oferta de locals comercials molt incerta i variant.

La construcció de nous edificis al Pallars Jussà va arribar a esdevenir residual l’any 2014, en part degut a un estoc
important d’habitatges i edificis buits.
No hi ha un actiu turístic a la comarca que tingui prou capacitat d’atracció de visitants, per sí sol. A més a més
l’aposta turística ha anat variant en la promoció d’actius i cap s’ha aconseguit consolidar.
L’aposta per a l'impuls del sector turístic basada en els actius existents ha anat variant amb el temps dificultant la
seva consolidació.
Els museus i espais visitables, principalment a mans del sector públic, no presenten una oferta coordinada ni
flexible i presenten potencial d'integració i millora.
No es disposa de sistemes de gestió de la destinació que permeti, entre d'altres, una recollida de dades més
precises sobre els visitants de la comarca.
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No es disposa de mecanismes d'avaluació de l'impacte de les mesures, iniciatives i projectes que es duen a terme en
l'àmbit turístic.
El principal perfil de turista majoritari del Pallars Jussà és de proximitat i de cap de setmana i estiu.
No es disposa d’un sistema prou precís de recollida de dades sobre els visitants de la comarca.
El Pallars Jussà és la comarca amb menor nombre d’establiments hotelers i de places hoteleres dins de l’àmbit de
l’Alt Pirineu i Aran.
La qualitat de l’oferta d’allotjaments és més aviat baixa, especialment pel què fa a hotels, i és menys competitiva
respecte les comarques veïnes. Un 60% de les places d’allotjament són de càmping, que a més a més estan més
influenciades per la climatologia.
La resta de la infraestructura turística (museus i espais visitables), principalment a mans del sector públic, també ha
de millorar la seva presència i adaptar-se a les necessitats del visitant, especialment pel que fa a l’horari d’obertura al
públic.
Manca de projecte global de territori compartit, malgrat existeix un pla d’acció turístic
Persisteix un cert grau de localisme a l’hora de definir accions de promoció en general, i del sector turístic en
particular.
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El Pallars Jussà disposa d’una xarxa d’infraestructures en bon estat i adequada a la població i situació. A més a més,
la comarca és la porta d’entrada al Pirineu.
Fins ara la comarca sempre ha estat capaç d’atraure població. Tant és així que actualment menys de la meitat de la
població del Pallars Jussà és originària de la mateixa comarca.
La connectivitat del Pallars Jussà (telefonia, internet, etc.) és elevada, tenint en compte les limitacions pròpies
d’un territori muntanyós.
El Pallars Jussà ofereix una bona qualitat de vida. Per a aquelles persones que busquin evitar aglomeracions,
volums de transit elevats, contaminació ambiental. Així mateix, el cost de la vida és més baix que en la zona
metropolitana. Això, amb un nivell adequat de serveis.
Els equipaments de serveis de la comarca d’us públic són adequats al volum de població de la comarca.
El percentatge d’estudiants cursant estudis superiors al Pallars Jussà és més elevat que la mitjana de Catalunya i
de l’Alt Pirineu i Aran. Aquesta diferència és més alta principalment en estudiants de FP de grau superior, Arts
plàstiques i disseny i ensenyaments esportius.
La taxa d’autocontenció, que relaciona la població ocupada resident que treballa a la comarca i la població resident
total, se situava al voltant del 70% el 2011, mostrant un mercat de treball mitjanament obert, amb una presència
important de persones de fora de la comarca que hi treballen.
D’altra banda, la taxa d’autosuficiència, que mesura la població ocupada resident que treballa a la comarca i els
llocs de treball localitzats era de més del 90%. Això vol dir que la pràctica totalitat dels llocs de treball de la comarca
estan ocupats per la població resident.

Els desplaçaments laborals són curts, ja que al voltant del 50% de les persones que es desplacen fan trajectes de
menys de 10 minuts i encara s’hi ha d’afegir un gruix important de persones que no s’ha de desplaçar per motius
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El Creixement del VAB del Pallars Jussà ha estat superior al del conjunt de Catalunya (2,30% enfront de 1,52%),
després de diversos anys de caigudes consecutives.
La RFDB per habitant del Pallars Jussà ha augmentat entre 2011 i 2013. Així es manté per sobre de la mitjana de
l’Alt Pirineu i Aran, només per darrere de L’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. La posició global respecte Catalunya,
també ha millorat suaument.
A pesar que l’atur segueix sent elevat, quantitativament no hi ha un gran nombre d’aturats (unes 800 persones
sobre un atur friccional de 200). La taxa d’atur de la comarca és inferior a la de Catalunya (13% en front de 15%) i
encadena dos anys de caigudes consecutives, que arriben a tres, en el cas del sector serveis (el principal).
La contractació indefinida més de dos punts entre l’any 2014 i l’any 2015 (fins a un 9,4%), retallant la distància amb
la mitjana catalana (situada en l’11,9%).
El nucli principal d’empreses que contracten (el 45,87%) són petites empreses de 5 treballadors o menys, tant pel
que fa a contractes indefinits (on arriben al 50%) com temporals. Aquestes a més, són les que constitueixen el gruix
d’empreses de la comarca.
L’estructura familiar, molt present a la comarca, té un major arrelament al territori, no hi ha una amenaça important
de deslocalitzacions.
Si es compra el perfil d’aturat de la comarca amb el perfil de contractat, s’observa que són força similars. Així doncs,
les empreses de la comarca poden trobar el perfil de treballadors que necessiten entre la població de la comarca.
Malgrat la tendència general, tant el nombre d’empreses del sector primari i de serveis han augmentat el 2016
respecte 2008.

La proporció de treballadors per compte propi és clarament superior al Pallars Jussà (37,17%) que al conjunt de
l’Alt Pirineu i Aran (32,29%) i encara més que Catalunya (18,08%). El pes dels treballadors per compte propi al Pallars
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L’Administració pública ha actuat com a “valor refugi”, en tant que ha anat creant ocupació de forma continuada,
esdevenint el segon sector per volum d’ocupats. Les activitats de serveis socials també han actuat de generadors
d’ocupació importants. El tercer gran generador de la comarca ha estat el sector ramader, que a més a més s’ha anat
concentrant.
L'expansió dels serveis públics al territori ha afavorit la generació de llocs de treball.
Els serveis públics existents es roben força consolidats i no s'esperen processos de redimensió en el curt termini.
Respecte l’any 2008 s’han detectat 27 sectors (segons ccae a 3 dígits) que presenten una tendència creixent en
nombre de treballadors (tant autònoms com per compte d’altri. D’aquests, quatre formen part dels principals sectors
de la comarca (administració pública, agroalimentari i activitats vinculades al comerç i el turisme).
Respecte 2008, han aparegut 16 sectors incipients, mostrat algun símptoma d’inici d’activitat, en haver passat de
nul·la activitat l’any 2008 a activitat positiva l’any 2016. (alguns ja el 2014). La més destacada és la d’altres activitats
professionals, científiques i tècniques ncaa, que inclou assessoraments de diversa índole a empreses (amb un perfil
formatiu elevat, per tant).
També es poden localitzar un parell de sectors que havien desaparegut com a conseqüència de la crisi econòmica
(existien el 2008 però ja no el 2014) i que han reiniciat la seva activitat l’any 2016.
Han augmentat nombre d’accions d’assessorament i de persones assessorades de forma sostinguda al llarg dels
anys. El nombre d’accions formatives ha crescut notòriament, passant d’1 el 2012 a 10 el 2015.
Moltes de les noves iniciatives sorgides giren al voltant del sectors considerats estratègics pels agents entrevistats
(bàsicament agroalimentari i turisme).
 El turisme i el sector agroalimentari es troben presents a gairebé tota la comarca, generant activitat econòmica i
mantenint població arreu.
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Bona part dels comerços d’alimentació disposen d’algun tipus de producte local (90% segons l’estudi de Gustum).
Els formatges i làctics són els productes locals que més presència tenen en aquests comerços, seguit de les
confitures, dolços i mel, els embotits, els productes de pastisseria i els licors espirituosos.
Al llarg dels anys s’han establert mecanismes de col·laboració públic-privada per a impulsar diferents projectes en
diferents àrees (turisme, sector agroalimentari, geoparc, etc.). Aquests es canalitzen a través de taules de treball
mixtes.
Les empreses de determinats sectors es troben molt properes a la seva matèria primera i poden oferir uns
productes de gran qualitat en un entorn d'interès per al visitant.
El 50% de les explotacions agràries al Pallars Jussà, tenien una superfície de més de 20 ha. Aquesta xifra és molt
superior a la del conjunt de Catalunya (22,66%). Unes explotacions agràries grans i més competitives ajuden a
enfortir el paper del sector primari en l’economia del Pallars.
La comarca compta amb una varietat de cabra autòctona (del Pirineu) la xisqueta, que reforça el producte local
juntament amb una àmplia varietat de productes típics de la zona. Els embotits, la pastisseria, la carn i els formatges i
làctics eren els principals productes elaborats per les empreses del sector agroalimentari.

La dinàmica econòmica del sector agroalimentari ha estat positiva en la major part dels subsectors d’activitat. En el
sector primari, la producció agrícola combinada amb la ramadera tendeix a l’alça en nombre de treballadors. Pel
que fa a la transformació, el sector que més creix en nombre de treballadors (en termes absoluts i relatius) és el del
sacrifici del bestiar, seguit de lluny per la fabricació de begudes.
Moltes de les empreses fan algun tipus de promoció dels seus productes (58%), principalment participar en fires o
actes promocionals o fer publicitat. Així mateix, les accions de promoció es realitzen externament, en projectes com
Al Teu Gust.
L’ús de productes locals per part de la restauració és molt elevat. D’acord amb l’estudi de Gustum, la pràctica
180
totalitat dels restaurants del Pallars Jussà enquestats (92%) utilitzava productes locals.

FORTALESES
Una part important dels restauradors locals participen en projectes de promoció del producte local i de relacions
amb els productors, com ara Al Teu Gust (22 restaurants hi participen actualment).
La DO Costers del Segre agrupa fins set subzones de producció al llarg de les comarques de la demarcació de Lleida,
entre elles la subzona del Pallars Jussà. Això dóna un tret distintiu als vins del Pallars Jussà.
Alguns productes agroalimentaris, com per exemple el vi, tenen capacitat per atraure visitants
Existència de formació especialitzada potencialment dirigida a persones amb certa qualificació que poden
reorientar el seu futur professional. (esports i postgrau).
El perfil de turista del Pallars Jussà és força proactiu, no és necessari atraure amb un reclam, si no que ja sap què
busca (sobretot activitats vinculades a la natura) i ha trobat al Pallars Jussà l’indret adient on gaudir-ne.
Existeixen nous projectes empresarials en aquest sector aposten per una major qualitat, diferenciació i articulació
d'una oferta més integral, vinculada al territori i als seus actius.
El lideratge del Consell Comarcal quan a turisme sembla haver-se consolidat i és acceptat per la resta d’agents.
Al Pallars Jussà es van registrar un total de 63.488 pernoctacions l’any 2014, cosa que significa un augment del
10,4% respecte 2013. A més a més, la distribució d’aquestes, sembla que tendeix a homogeneïtzar-me al llarg del
territori.
Actualment l’oferta turística del Pallars és suficient per abastir la demanda de la temporada d’estiu.
 Les places hoteleres a la comarca han crescut prop d’un 10% entre 2008 i 2016.
A la comarca més d’una tercera part dels habitatges són segones residències. Aquestes persones també
consumeixen i realitzen activitats al Pallars Jussà de forma regular i continuada.
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La comarca disposa de diversos actius turístics, que en conjunt han rebut unes 100.000 visites l’any 2014. El
principal actiu de la comarca en nombre de visitants és la serra del Montsec, especialment el congost de Montrebei,
que s’estima que és visitat per entre 50.000 i 60.000 persones l’any.
Actualment hi ha diverses empreses que es dediquen al desenvolupament d’activitats turístiques al Pallars,
principalment esports d’aventura o vinculats a la natura.
Els equipaments turístics de la comarca han millorat en els darrers anys.
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El descens de població i l’actual situació econòmica, fa cada vegada més difícil de justificar la rendibilitat
econòmica de moltes de les inversions plantejades en els plans territorials, com l’aeròdrom de Tremp o el polígon
industrial de Vilamitjana. Difícilment el desenvolupament econòmic futur de la comarca vindrà de la mà de les grans
infraestructures.
Sense unes empreses amb un producte de valor afegit que superi els costos de transport i distribució o que no en
depengui, el teixit productiu no es podrà desenvolupar correctament.
El decreixement continuat de la població seguirà agreujant la situació de les empreses basades en el mercat local,
al temps que anirà incrementant els costos d’alguns serveis i disminuint ingressos. A llarg termini pot arribar a posar
en risc la sostenibilitat d’alguns municipis.
Les previsions de població pel Pallars Jussà, apunten més aviat que la tendència al decreixement poblacional
continuarà de cara al 2025. Així els escenaris baix i mitjà apunten a caigudes de l’11,45% i el 4,01%, respectivament.
La immigració, que ha contribuït decididament al manteniment de la població de la comarca, ha revertit la seva
tendència. Sense aquesta, el ritme de descens poblacional pot augmentar.
Amb una concentració de l’atur en les capes més desafavorides de la societat, la demanda de serveis socials
tendirà a augmentar.
Al mateix temps, en tant que disposen d’una baixa formació, les possibilitats de trobar una ocupació estable són
reduïdes per un volum important dels aturats de la comarca.

 Així mateix, es va formant una bossa d’aturats de llarga durada, que ha anat creixent des de 2005, però sobretot ho
ha fet des de 2010. Com més temps porta una persona sense trobar feina, més minven les seves possibilitats de
trobar-ne una. Per tot plegat i hi ha un risc que la seva situació es cronifiqui.
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Si no s’ofereixen més i millors oportunitats laborals pels joves a la comarca, aquests seguiran marxant a buscar
feina a fora, agreujant els problemes estructurals del Pallars Jussà. En tant que la gent més preparada marxi fora de
la comarca, les empreses no podran contractar personal qualificat o hauran d’invertir molts recursos a formar-les.
Atès que la majoria d’empreses contractants són microempreses i que les ocupacions principals són temporals,
difícilment els resultarà rendible contractar algú i formar-lo.
El principal sector generador de nous contractes és, de llarg, el sector serveis, especialment vinculats al turisme i
l’agricultura. No obstant això, es tracta de contractes temporals i per a feines poc qualificades. Sense una major
professionalització del sector turístic i una evolució del sector primari, difícilment hi haurà generació d’ocupació de
qualitat.
A banda, uns sectors principals generadors d’ocupació temporal i en temporada, contribueixen al manteniment
d’una bossa de persones que entra i surt de l’atur cíclicament. En tant que aquesta es mantingui, la situació
d’aquestes persones tendirà a ser precària.
Amb un volum d’aturats amb un baix nivell formatiu, o amb unes professions que tenen una baixa demanda (per
exemple construcció), no es generarà una autoocupació de qualitat que pugui consolidar les iniciatives que s’iniciin.
L’autoocupació al Pallars Jussà se sosté sobre el sector primari, amb una permanent tendència a la baixa, per
problemes de relleu generacional, que no sembla que hagi de revertir a llarg termini.
Els principals grans sectors d’ocupació a la comarca (Activitats sanitàries i de serveis socials, comerç a l’engròs i al
detall i agricultura, ramaderia i pesca), mostren cert estancament o fins i tot una lleu tendència a la baixa, en els
darrers anys, que no sembla que hagi de revertir a curt termini.
Dos grans sectors en creixement vinculats a l’administració pública (educació i la pròpia estructura de
l’administració) depenen més de factors externs (administracions de caire superior, de fora de la comarca), en les que
cap dels agents de la comarca hi pot incidir directament.
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El sector productiu de la comarca es basa en la microempresa, el 85,68% amb prou feines arriben als 2
treballadors. Això comporta l’aparició de l’empresari multitasca, al mateix temps que posa en alerta la capacitat de
resistència de les empreses.
El petit empresari multitasca té poc temps disponible per participar en taules o reunions d’associacions.
El lent declivi del comerç obstaculitza la iniciativa i dinamisme i seguirà estimulant a molts comerciants d’esperar a
la jubilació i tancar definitivament el negoci. Tot plegat afectarà més a uns eixos comercials minvants que tampoc
atrauen consumidors.
L’activitat de serveis a les persones, per ser una alternativa de desenvolupament econòmic ha de fer front a una
elevada rotació, degut a la duresa de la feina i a una precarització de les condicions laborals i retributives.
Aparició de nous models de comerç digital (flexibles, ràpids a domicili i d'oferta il·limitada), dels que s’espera un
creixement.
Persistència d’una oferta comercial poc adaptada a la demanda local, en determinats sectors.
A la comarca hi ha un clar gran pol econòmic que és Tremp. Això pot condicionar dinàmiques d’evolució diferents
respecte la resta de la comarca que potencien la concentració poblacional en aquest municipi (concretament el
nucli), contribueix al despoblament i impacta negativament en el dinamisme de la resta del territori.
En matèria de promoció econòmica hi ha un repte important en l’alineació d’esforços Entre Tremp, el Consell
Comarcal i Jussactiu, tots tres comparteixen l’objectiu de donar suport al desenvolupament de la iniciativa
emprenedora.
Es pot estar davant d’un descens de l’emprenedoria a la comarca, ja que les dades apunten que el nombre de plans
d’empresa finalitzats sembla haver disminuït en els darrers anys, s’ha passat de 36 el 2011 a 30 el 2015.
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Pot ser que l'autoocupació esdevingui una alternativa laboral forçada més que voluntària, davant l’alternativa
d’acabar a l’atur.
Pot ser que l'increment de l’autoocupació es degui més a una externalització de treballadors que a una oportunitat
econòmica.
La dificultat per arribar a acords i assumir compromisos entre els diferents agents públic i privats, pot minvar els
resultats de futurs projectes, o fins i tot frustrar-ne el seu desenvolupament.
L’impacte del sector primari al VAB de la comarca també és destacat (6,18%). Aquest a més, es veu afectat per les
freqüents oscil·lacions en el preu de la matèria prima condicionades pels mercats.
La forta dependència de la comarca vers el sector primari, la fa vulnerable a qualsevol tipus d’impacte que es
produeixi en aquest sector i en els cultius principals, tant a dins com a fora del territori (males collites, baixades
brusques de preus, disputes comercials, etc.). Totplegat, genera incertesa i poca estratègia a llarg termini.
El projecte de regadiu, important per millorar la rendibilitat, productivitat i diversificació de cultius, actualment
segueix aturat i té davant seu reptes importants com ara aconseguir la dotació pressupostària suficient per tirar
endavant el projecte i reafirmar el compromís dels pagesos locals amb el projecte.
D’altra banda, plana el manteniment del compromís d’ENDESA per seguir gestionant el regadiu vell a l’espera que el
nou entri en funcionament, si aquest està aturat, com passa actualment.
Hi ha un seguit de subvencions importants dirigides a determinats cultius i activitats, que limiten les opcions
d’implantació d’altres productes alternatius i afecten també a la planificació estratègica.
El futur de la transformació del producte agroalimentari està condicionat als condicionants del sector (cultura
conservadora, subvencions per a certes activitats, dependència de grups agroalimentaris grans, etc.)
A mig termini, per a donar continuïtat al creixement de la transformació, seran necessàries inversions en algunes
infraestructures clau, com ara escorxadors i així com adreçar els aspectes e promoció i venta fora del territori. 186
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La producció de carn ecològica ha d’anar acompanyada d’una producció de cereal ecològic per alimentar el bestiar.
Actualment no hi ha aquest tipus de producció per a aquest us.
Aparició de nous punts comercials amb major oferta i certa fuita de despesa.
Les destinacions turístiques de l’entorn han fet esforços considerables de posicionament que el Pallars Jussà encara
no ha fet i això pot dificultar el seu reconeixement i endarrerir o limitar el seu impacte.

La infraestructura d’allotjaments actual no permet pensar en un creixement del nombre de pernoctacions a curt
termini.
El desenvolupament turístic dels darrers anys no ha estat prou compartit entre tots els agents i això pot haver
limitat l'impacte d'algunes actuacions.
La manca d'un relat compartit de comarca condiciona la identitat i la transmissió d'una visió compartida de territori.

Sembla difícil poder transformar el model turístic sense abordar reptes de manera compartida com la imatge de la
destinació, la millora de certes infraestructures, una major professionalització del sector, suport a les noves
iniciatives des de l'àmbit privat, major coordinació dels diversos agents, etc.
Sense una estratègia de comarca definida i consensuada entre tots els agents del territori, el sector turístic no
podrà desenvolupar-se a ple rendiment.
Els territoris veïns tenen una oferta turística ja consolidada, amb la qual ha de competir el Pallars Jussà
Si les empreses del sector turístic no modernitzen la seva imatge, incrementen la seva infraestructura i milloren la
formació dels seus treballadors, especialment en matèria d’idiomes, serà difícil que es pugui atraure un nou tipus de
visitant a nivell de comarca.
El Geoparc presenta importants reptes sobretot comunicatius: donar-lo a conèixer entre el públic general
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(començant per la comarca) i implicar als agents privats en l’aprofitament del seu potencial.

OPORTUNITATS
Preservació d'un territori (patrimoni natural, cultural, etc.) sense massificació en consonància amb els valors i
sectors existents al territori (agroalimentari, turístic, natural, etc.)
Les millores en el ferrocarril de Lleida a la Pobla amb un increment de la freqüència de temps i una reducció del
temps de trajecte poden facilitar les comunicacions amb transport públic entre el Pallars Jussà i la capital de la
Demarcació.
Territori amb actius d'interès per als visitants amb potencial de desenvolupament: patrimoni natural, patrimoni
cultural, esport de natura, producte agroalimentari, etc.
Una millora de la situació econòmica, permetrà una major dotació pressupostària per al manteniment dels serveis.
Els visitants de la comarca també són usuaris de determinats serveis, per tant, en justifiquen també la seva
existència.
Si ens fixem en els estudis en curs de la població de més de 16 anys, s’observa que al Pallars Jussà, el percentatge
d’estudiants cursant estudis superiors és més elevat que la mitjana de Catalunya i de l’Alt Pirineu i Aran. Això fa
pensar que el nivell formatiu de la població tendirà a millorar en els propers anys.
En un context d’envelliment poblacional, de despoblament de nuclis aïllats i d’aparició de nous col·lectius
vulnerables (vinculat a la crisi), s’obren noves oportunitats per a les empreses vinculades als serveis socials de la
comarca. Els serveis a les persones poden generar activitat econòmica i llocs de treball.
Els serveis socials poden ajudar a ocupar a persones amb nivells formatius baixos, com són els principals perfils
d’aturats de la comarca. Aquestes persones, rebent una formació adequada, podrien desenvolupar les tasques
assistencials requerides.
L’especialització en ensenyaments esportius de la FP de la Pobla de Segur permet atraure població, al temps que
augmenta la notorietat de la comarca com a referent en aquest tipus d’esports.
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OPORTUNITATS
Després de tres anys consecutius de caigudes continuades, el nombre d’empreses del Pallars Jussà ha tornat a
créixer i el nombre de treballadors torna a fer per segon any consecutiu després de 6 anys consecutius de caigudes i
ja és superior al nivell de 2013.
Hi ha una certa transformació del sector de construcció d’edificis a activitats auxiliars. L’altre gran focus d’activitat
vinculat a la construcció és el sector públic, bàsicament vinculat a les carreteres.
Trobar l'equilibri entre l'atracció de nous visitants i el desenvolupament d'infraestructures receptives pot contribuir
a l'empenta del sector de la construcció.
Els darrers anys s’ha donat una important iniciativa emprenedora (tant en la vessant de nova iniciativa, com en la
de nous projectes dins d’empreses ja establertes), especialment en els principals sectors amb potencial a la comarca:
l’agroalimentari i el turístic. Amb una dotació adequada de recursos per al seu suport i amb un recolzament per a
l’obtenció de fons, aquests projectes poden consolidar-se en el territori i poden ser capaços de generar activitat i
crear llocs de treball estables i de qualitat al territori.
La millora de les condicions econòmiques pot afavorir el creixement de la base de petites empreses
Jussactiu pot adoptar un paper determinant com a dinamitzador i impulsor de projectes, proveint als projectes
emprenedors de recursos, inversions i contactes. A banda, en el territori hi ha recursos suficients que potencialment
podrien donar recolzament als nous projectes.
Aquesta reactivació econòmica, en mans d’aquestes noves iniciatives, sembla posar les bases d’una situació
desitjable, en la que sigui la iniciativa privada la que i que el paper de l’administració pugui ser el d’acompanyar-la,
sense haver de fer esforços per arrossegar el sector privat.
La comarca compta amb importants recursos naturals i una agricultura vinculada al producte local, que li confereix
oportunitats de desenvolupament. A més a més, compta amb la darrera gran plana agrícola abans del Pirineu i amb
el component d’oferir un producte “d’alçada” vinculat a una climatologia determinada que li confereixen uns
elements distintius respecte altres zones.
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OPORTUNITATS
La dinàmica del sector primari ha estat creixent en la majoria de subsectors des de 2008.
La futura introducció del regadiu a la comarca permetrà la diversificació de cultius i la introducció de nous. Així
mateix, la rendibilitat per hectàrea de la producció també serà superior. En aquest sentit, el Pallars Jussà té un gran
potencial per a la introducció o el reforçament d’una bona varietat de productes agrícoles com ametlles, olives,
vinya, arbres fruiters, etc.
Actualment ja s’estan explorant noves cultius, com ara el d’ametllers, per a estendre la seva producció en un futur.
Així mateix, van apareixent noves iniciatives en l’àmbit agroalimentari com el vitivinícola o el ramader.
El sector agroalimentari és el segon sector en VAB industrial del Pallars Jussà (5,2%, però només per darrere de les
hidroelèctriques) i el principal en nombre d’empreses i treballadors.
El producte agroalimentari local és un element diferenciador clar i pot ser un avantatge competitiu per bona part
de comerç local.
Els productes locals diferenciats tenen un potencial turístic, com a part de la oferta per al visitant.
Així mateix alguns grans grups agroalimentaris s’han interessat pel projecte de regadiu, en concret pel ventall de
possibilitats que ofereix quant a la producció de noves varietats de cultius i es podrien plantejar d’instal·lar a la
comarca.
El creixement de la transformació afavorirà la creació d’infraestructures complementaries, com per exemple molins
d’oli.
En un context de consolidació de la presència del producte local a nivell de comarca, s’obren noves possibilitats per
estendre la seva presència més enllà de la comarca.
Així mateix, el desenvolupament del producte local obre la possibilitat de treballar amb Circuits Curts de
Comercialització. Existeixen ajuts a la cooperació per a la comercialització conjunta de productes de proximitat.
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OPORTUNITATS
El turisme és una activitat amb un clar potencial per acostar visitants al territori i contribuir a l’augment del mercat
potencial de bona part de les empreses.
Amb l’arribada del tècnic de turisme del Consell Comarcal s’ha pogut avançar cap una major integració i visió de
comarca. L’element econòmic ha estat també cabdal, en un context de menys recursos, els agents locals han hagut
de treballar de forma conjunta i prioritzar aquelles actuacions que poguessin tenir un impacte més gran.
Malgrat un tradicional individualisme de les empreses turístiques, en el sentit d’ignorar qualsevol visió de conjunt
del sector, el sector poc a poc ha anat treballant conjuntament, per exemple amb iniciatives com “Vine al Pallars viu
el Jussà” o el reforçament de l’associació APAT.

Algunes empreses d’allotjaments estan atraient turisme amb un major valor afegit. Aquestes poden constituir un
referent per a la resta, que contribueixi a despertar l’interès en el sector per treballar per atraure un nou tipus de
turisme de més valor afegit.
Segons el sector, cada cop es registra una activitat més gran els mesos de maig i juny, trencant l’estacionalitat de
l’estiu
A la comarca hi ha actius amb potencial i el sector turístic privat n’és conscient i està disposat a explotar-los.
Aquests estan repartits al llarg del territori, de manera que tot ell se’n pot beneficiar.
La riquesa geològica del Pallars Jussà és única i permet el desenvolupament de nous projectes, com el Geoparc, així
com una contribució a la diversificació i desestacionalització del turisme.
A banda del Geoparc, s’estan duent a terme molts altres projectes de dinamització turística del territori, aprofitant
els actius de la comarca (els llacs, els rius, els senders, etc.)

La potenciació del producte agroalimentari de la comarca obre possibilitats també per al turisme agroalimentari,
que actualment està més consolidat en la vessant de l’enoturisme.
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OPORTUNITATS
S'està apostant per una segmentació més afinada del visitant, tot i que de manera incipient.
Dins del sector turístic es reconeix el fet que es disposi d'un pla o full de ruta vàlid per als propers anys, tot i que cal
actualitzar-lo.
Hi ha possibilitats transversals de col·laboració entre agents pel desenvolupament d’accions o fins i tot prestació
d’alguns serveis.
Algunes associacions són actives impulsant projectes i defensant els interessos dels seus membres. Així mateix,
existeixen programes exitosos impulsats des del sector públic, on hi participen activament agents privats (Al Teu
Gust).
El treball en xarxa i la col·laboració dins el sector es va consolidant a través de les organitzacions que agrupen als
agents, així com del lideratge del Consell Comarcal.
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REPTES
La situació geogràfica de la comarca i les comunicacions i distància respecte els principals pols de
població i activitat econòmica deriven en l’existència d’un mercat petit que obstaculitza el potencial
desenvolupament d’activitat econòmica, d’ocupació i també de creixement poblacional. Fins i tot
internament, els temps de transport no són menors i afavoreixen la concentració econòmica i de
població en uns pocs nuclis urbans. Davant d’això, hi ha un repte important de compensar aquesta
dimensió petita del mercat, mitjançant mecanismes per atraure persones a la comarca, mecanismes
que permetin frenar la marxa de població i mecanismes per facilitar que les empreses puguin
accedir a nous mercats, tot mantenint la localització a la comarca.
A nivell demogràfic cal corregir la dinàmica regressiva de la població, l’envelliment poblacional i la
baixa generació de llocs de treball, en el mig termini. Aquests factors incideixen a la baixa la dimensió
del mercat local i reforcen una situació de despoblament, especialment en els municipis més petits.
Indirectament, tot plegat afecta en la planificació, sosteniment i prestació de serveis a les persones
arreu del territori.
L’envelliment poblacional i l’existència de col·lectius dependents importants en l’entorn, presenta
reptes en la planificació dels serveis a les persones. Conforme aquest segment de la població
adquireix una dimensió considerable s’obren possibilitats pel sector assistencial a contribuir al
desenvolupament econòmic, social i laboral de la comarca que cal seguir explorant. Així mateix, cal
treballar amb les persones i famílies en situació de vulnerabilitat a causa de l’empobriment i les
dificultats per trobar feina, derivades de la crisi, que en alguns casos, poden venir acompanyades per
una situació de desarrelament.
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REPTES
Un volum important de població amb un nivell formatiu baix i dificultats per accedir al mercat
laboral de manera estable, més una tendència a l’emigració per part d’aquells col·lectius més
formats, plantegen reptes al voltant de l’adequació entre els nivells formatius de les persones
i els llocs de treball que es creen al territori, tot explorant vies per tal que l’especialització
formativa permeti a la comarca atraure població.
Pel què fa a l’ocupació cal treballar amb una doble perspectiva: millorar la qualificació d’una
part de la població i que doni resposta a les necessitats del mercat local, al mateix temps que
s’afavoreix la creació de llocs de treball de major qualitat, que permetin reduir la precarització
laboral, per exemple per un alt volum d’entrades i sortides del mercat laboral o la necessitat
de cercar feina fora del territori. En aquesta línia, cal abordar les necessitats dels principals
col·lectius d’aturats.

A nivell econòmic, les empreses es troben davant la necessitat d’aconseguir un volum de
mercat suficient per garantir el seu sosteniment davant d’un mercat local petit i amb
tendència a la baixa, en un territori aïllat, lluny dels pols principals de comercialització i amb
poca tradició de col·laboració empresarial. En paral·lel, cal donar una resposta adaptada a una
diversitat de sectors i empreses que es troben estadis del cicle de vida diferents (incipient,
creixement, maduresa i declivi).

195

REPTES
L’estructura empresarial predominant a la comarca és la de microempresa. Els responsables
d’aquestes organitzacions, en molts casos han de desenvolupar la pràctica totalitat de les
tasques vinculades a l’empresa i predominen les necessitats de millora relacionades a la gestió
i organització, reflexió estratègica, capacitat per accedir a nous recursos, l’accés a les xarxes
de telecomunicacions, a les tecnologies de la informació i comunicació, etc.
Els reptes més importants que afronta el sector agroalimentari giren al voltant de com la
transformació del producte primari pot ser un motor per a la generació d’activitat econòmica,
la retenció de valor afegit a la comarca i la generació de llocs de treball de qualitat, tot
aprofitant els recursos naturals endògens (varietats locals) i les oportunitats que es poden
derivar de la futura implantació del regadiu a la comarca.
Per la seva part, el sector turístic ha de seguir treballant per fer que el Pallars Jussà esdevingui
un referent com a destinació turística, mantenint el treball conjunt entre els diferents agents i
mantenint una estructura que doni suport a les necessitats dels agents del sector.
Així mateix, tant turisme com sector agroalimentari tenen presencia arreu del territori i es
connecten amb altres àrees. Cal treballar conjuntament amb els actors locals perquè el
desenvolupament d'aquests sectors estratègics pugui contribuir al sosteniment dels municipis
més petits de la comarca i generar activitats complementàries.

196

REPTES
A la comarca van sorgint nous projectes emprenedors i iniciatives d’intraemprenedoria dins
d’empreses ja establertes. Aquest tipus de projectes poden necessitar també d’un
acompanyament o d’un suport a la cerca de recursos per impulsar-los, així com un
recolzament a la seva professionalització i consolidació. Cal doncs, definir els mecanismes per
accelerar o consolidar aquestes noves iniciatives de forma coordinada entre els organismes
que ja hi treballen. Tot plegat, potenciant també la capacitat d’un entorn que ofereix una
bona qualitat de vida i un accés adequat als serveis, a l’hora d’atraure noves iniciatives.
La relació i coordinació entre els diferents agents que actuen a la comarca, i els diferents
lideratges establerts, és un repte per a continuar amb el treball conjunt per a la consecució
dels objectius comuns vinculats al desenvolupament econòmic i social del territori, tant pel
que fa internament al sector privat, entre el sector públic i el privat o dins del sector públic. En
aquest darrer cas, és necessari que els diferents municipis i Consell Comarcal treballin
conjuntament en la definició dels projectes i iniciatives per al desenvolupament econòmic,
social i laboral de la comarca, així com la rendibilització dels actius que cadascun d’ells té en el
seu territori.
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OBJECTIU CENTRAL
L’objectiu que persegueix aquest pla d’acció en els propers cinc anys (2017-2021) és frenar el
decreixement poblacional, atraient població i aconseguint que decaigui el volum de persones que
marxen de la comarca per cercar noves oportunitats laborals i, de forma indirecta, atenuar
l’envelliment poblacional.
Així mateix, es proposa també, generar un major desenvolupament econòmic arreu del territori, que
permeti el sosteniment dels nuclis de població més petits i l’accés a un lloc de treball de les persones
que hi habiten. En aquest sentit, permetre que aquestes persones, i en especial els col·lectius més
vulnerables puguin continuar vivint a les seves llars, independentment d’on se situïn, perquè tinguin
accés a un nivell adequat de serveis socials, que hauran potenciat la seva capacitat per generar
activitat econòmica i creació d’ocupació.
El desenvolupament i professionalització del teixit productiu ha de permetre la creació d’ocupació de
qualitat que permeti la millora de les possibilitats d’accés al mercat laboral dins la comarca,
aconseguint un descens de l’atur i un major retorn de joves universitaris. Així doncs, cal aconseguir
que les empreses puguin trobar noves maneres d’aprofitar el mercat intern, ampliat gràcies a un
increment sostingut del nombre de visitants al Pallars Jussà. En paral·lel, aconseguir també una
major obertura del teixit productiu de la comarca a l’exterior, de manera que puguin mantenir o
incrementar la seva activitat des del territori.
Per a facilitar la consecució d’aquests objectius, s’hauran establert els mecanismes de treball conjunt i
compartit per part dels diferents agents de la comarca, tant públics (ajuntaments i Consell Comarcal),
com privats individuals i col·lectius (associacions de productors, comerciants, hostalers, restauradors,
etc.), que mantindran una visió compartida del territori.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
L’objectiu central ha de ser abordat des de diferents línies estratègiques, que agruparan les accions a
emprendre:

Línia Estratègica 1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament
econòmic i social
Línia Estratègica 2: Especialització i adequació de la formació i impuls de programes
d’ocupació adaptats a les necessitats dels diferents col·lectius

Línia Estratègica 3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la
transformació de la comarca
Línia Estratègica 4: Passar d’una estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els
diferents agents que actuen a la comarca
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE1- L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social
L’existència de col·lectius amb diferents situacions (com malalties cròniques o situació de
dependència) i l’envelliment poblacional creen una demanda d’atenció en relació a l’assistència a les
persones. En la mesura que aquest conjunt de la població va en augment, s’obren possibilitats perquè
el sector de serveis a les persones esdevingui un generador d’activitat econòmica i ocupació en
l’entorn. Això a banda, els Serveis Socials de la comarca han de continuar abordant l’atenció en general
als col·lectius vulnerables, amb una situació que ha empitjorat com a conseqüència de la crisi
econòmica, i en alguns casos, per una situació de desarrelament.
Accions:

1.1- Recerca sobre el potencial del sector de l’atenció a les persones com a font d’atracció de
persones a la comarca
1.2- Continuar l’impuls de la central múltiple de serveis i els altres projectes endegats

1.3- Identificar sinèrgies en la prestació de serveis de proximitat a la comarca i amb les comarques
veïnes
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE1- L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social
1.4- Anàlisi de les necessitats per a la professionalització del sector
1.5- Analitzar la vinculació i la integració dels serveis socials amb altres sectors i potencial de
generació de llocs de treball
1.6- Elaborar el Pla de millora de l’accessibilitat als elements turístics
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE2- Especialització i adequació de la formació i impuls de programes d’ocupació adaptats
a les necessitats dels diferents col·lectius
El perfil d’aturat de la comarca té un nivell formatiu molt baix que dificulta les seves opcions de trobar
feina i que aquesta sigui qualificada. En paral·lel, la població més formada, com ara els universitaris,
que també té dificultats per trobar feina a la comarca, tendeix a marxar-ne. D’aquests fets es conclou
que actualment no hi ha una adequació del nivell formatiu de la població a les necessitats del teixit
productiu, que cal adreçar amb mesures específiques. En aquesta línia, s’ha avançat cap a una
especialització formativa en matèria turística, un dels sectors estratègics de la comarca. Aquesta
especialització pot ajudar a atraure població si la comarca n’esdevé un referent.
D’altra banda, els joves entre 25 i 45 anys és el col·lectiu més afectat per l’atur, però també destaca la
presència del col·lectiu de majors de 45 anys i del de joves menors de 25. Així mateix, els aturats de
llarga durada s’han triplicat des de 2005. Per tant doncs cal implementar accions específiques per
facilitar la inserció dels diferents col·lectius d’aturats de la comarca, tot continuant l’aposta per les
que s’impulsen des del SOC.
Accions:
2.1- Avaluació de les accions desenvolupades en matèria de suport a l’ocupació
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE2- Especialització i adequació de la formació i impuls de programes d’ocupació adaptats
a les necessitats dels diferents col·lectius
2.2-Coordinació de les diferents actuacions en matèria de suport a l’ocupació per part dels
diferents actors del territori
2.3- Reforçar, impulsar i coordinar programes d’acompanyament a la cerca d’ocupació específics
per als diferents col·lectius de persones aturades
2.4- Programa de reorientació professional i inserció per a persones de sectors amb dificultats
2.5- Donar continuïtat als programes de formació existents i dissenyar-ne nous
2.6- Programa de suport a l’autoocupació sostenible
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE3- Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la
comarca
El teixit productiu de la comarca és el pilar del seu desenvolupament econòmic. Per ajudar al seu
creixement i que aquest reverteixi en creació de nova ocupació de qualitat, cal plantejar mesures per
adreçar les seves necessitats. Per això, cal desenvolupar un seguit de mesures específiques adaptades
als diferents sectors i a la situació de les empreses ja siguin projectes incipients, en creixement,
consolidats o en declivi:

a. Accions encaminades al conjunt del teixit productiu
b. Sector Agroalimentari
c. Sector Turístic

d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i
suport a les noves iniciatives
e. El comerç com a sector en transformació
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE3- Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la
comarca
a. Accions encaminades al conjunt del teixit productiu:
El Pallars Jussà és una comarca amb poca població i amb tendència a reduir-se, en un territori allunyat
dels principals centres d’activitat econòmica i de concentració poblacional, on a pesar d’unes bones
infraestructures de comunicació, els temps de desplaçament interns i externs són importants. Aquest
conjunt de factors limita les possibilitats de desenvolupament del mercat local al mateix temps i tot
plegat afavoreix la sortida de població. Per pal·liar aquesta situació cal plantejar mesures per
complementar el mercat local atraient visitants o facilitant l’accés a nous mercats per les empreses
locals i posar les bases per atraure nova població i fixar la local, a més a més d’altres mecanismes de
suport al conjunt del teixit productiu.
Accions:
3.a.1- Posada en valor de la comarca
3.a.2-Radiografiar la situació i demandes del teixit empresarial de la comarca

207

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE3- Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la
comarca
3.a.3- Mesures de suport a la implantació de les empreses locals a nous mercats
3.a.4- Revisió i foment dels mecanismes de relació entre agents dels diferents sectors
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE3- Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la
comarca
b. Sector Agroalimentari:
La localització de la comarca i les seves característiques geogràfiques han permès mantenir
l’agricultura com una de les activitats principals de l’economia. Amb tot l’agricultura per si sola no
genera una creació important de riquesa ni de llocs de treball. El principal repte per al sector
agroalimentari, passa per la transformació del producte. Cal continuar donant suport al
desenvolupament d’aquest sector, que és ja el principal sector industrial en generació d’ocupació i en
generació de riquesa que reverteix en la comarca. Per al seu complet desenvolupament, caldria
continuar el treball en mesures encaminades al reconeixement del producte a donar-lo a conèixer
fora de la comarca i facilitar-n’hi la presència, així com mesures orientades a la seva
professionalització.

Accions:
3.b.1- Seguir potenciant el rol d’Al Teu Gust
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE3- Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la
comarca
3.b.2- Impulsar l’aprofundiment en la coneixença d’experiències internacionals d’èxit en matèria
de producció i promoció del producte agroalimentari i de reconeixement de les locals
3.b.3- Mantenir Terra de Corder com a posicionament gastronòmic de la comarca, de forma
alineada amb l’estratègia que es defineixi com a comarca i l’estratègia turística
3.b.4- Valorització producte agroalimentari a través de la incorporació d’innovacions en els
processos de transformació
3.b.5- Explorar el potencial de les marques de qualitat per al reconeixement del producte
agroalimentari
3.b.6- Continuar el desenvolupament de mesures de sensibilització envers el producte local de la
comarca localment i a l’exterior
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE3- Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la
comarca
3.b.7- Accions comercials de promoció del producte agroalimentari
3.b.8- Promoure la participació i desenvolupar conjuntament programes d’activitats que permetin
atraure persones a la comarca, donant suport a les empreses que ho facin

3.b.9- Impuls d’un Think Tank al voltant del sector agroalimentari
3.b.10- Continuar el suport a la professionalització del sector oleícola
3.b.11- Continuar el suport a la professionalització sector vitivinícola
3.b.12- Seguir treballant per a la professionalització del sector de la restauració, a través
d’assessoraments, formacions
3.b.13- Anàlisi de la viabilitat de diferents projectes
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE3- Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la
comarca
c. Sector Turístic:
La situació geogràfica de la comarca i les dinàmiques socioeconòmiques que hi ha esdevingut han
permès la preservació d’un patrimoni natural, paisatgístic i cultural, que genera un potencial per al
desenvolupament turístic. Cal però, avançar en un consens per part dels diferents agents per tal
d’aprofitar la potencialitat d’aquest conjunt d’aquests actius, encaminant accions orientades a donar a
conèixer el Pallars Jussà com a destinació turística de primer nivell. En aquest sentit, en matèria
turística es disposa del pla d’acció de 2011, que s’ha anat desenvolupant i que encara pot ser vigent
en bona mesura, malgrat calgui revisar-lo.
Accions:
3.c.1- Anàlisi, revisió i posada en valor del Pla d’Acció Turístic de 2011 conjuntament amb el sector
A continuació, es plantegen diferents accions en els àmbits del Pla d’Acció de 2011:
3.c.2- Comunicació
3.c.3- Desestacionalització/Diversificació
3.c.4- Treball en xarxa
212

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE3- Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la
comarca
3.c.5- Segmentació
3.c.6- Informació
3.c.7-Formació

3.c.8- Sostenibilitat
3.c.9- Millora de la qualitat de la destinació
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE3- Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la
comarca
d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves
iniciatives:
El desenvolupament futur de la comarca també passarà pel sorgiment de nous sectors o noves
activitats que actualment encara no estan identificades o tenen una presència incipient. Per aprofitar
aquestes oportunitats, cal desenvolupar una tasca de cerca de potencialitats, identificació i valoració
de les condicions de viabilitat a la comarca, aprofitant els diferents camps d’expertesa i coneixement
de la realitat local dels diferents agents. En paral·lel a aquesta labor, cal reforçar les accions per ajudar
a l’impuls i encarrilar el creixement dels diferents projectes que van apareixent a la comarca, tant els
de nova creació, com aquelles iniciatives d’intraemprenedoria dins d’empreses existents.
Accions:
3.d.1- Espais de trobada entre el teixit empresarial per fer aflorar projectes
3.d.2- Suport al desenvolupament de nous sectors i sectors incipients

3.d.3- Reforç dels programes de formació i assessorament en matèria de creació d’empresa,
economia social, consolidació empresarial i cerca de finançament bancari
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE3- Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la
comarca
3.d.4- Desenvolupament de programes de formació i assessorament específics per al sector
turístic i agroalimentari, de forma coordinada amb els programes específics d’aquests sectors
3.d.5- Desenvolupament del programa de reempresa i assessorament als projectes traspassats
3.d.6- Desenvolupament de programes de captació de partners i inversors
3.d.7- Programa de mentoring dirigit a nous projectes

3.d.8- Programa d’acceleració de projectes
3.d.9- Establir mecanismes de coordinació i col·laboració entre els diferents agents per al suport
als nous projectes, definint l’abast de l’actuació de un d’ells
3.d.10- Aprofitament de les oportunitats que ofereixen les TIC
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LE3- Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la
comarca
e. El comerç com a sector en transformació
Actualment, sembla que la dinàmica regressiva causada per la crisi ha frenat. Aquesta comportava
pèrdua d’empreses i llocs de treball i accentuava l’emigració i per tant la reducció de la població local.
Deixa un horitzó amb sectors que segueixen patint una crisi estructural i sectors que s’han estabilitzat
després del decreixement o no mostren més que un lleu repunt. Cal doncs treballar per adreçar la
situació d’aquests sector i en concret el comerç, atesa la seva dimensió i presència a la comarca,
reforçant les seves competències o acompanyant-los en el seu replantejament estratègic, quan sigui
necessari. Així mateix, també es pot explorar la seva vinculació amb altres sectors més dinàmics.
Accions:

3.e.1- Mantenir i impulsar els programes d’assessorament i formació al sector comercial a partir
de les mancances detectades
3.e.2-Assistència tècnica a l’impuls de les associacions de comerciants i reforç de la coordinació
entre elles per actuar a escala comarcal
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE3- Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la
comarca
3.e.3- Accions de sensibilització i visibilització vers el comerç local adreçat a la població
3.e.4- Suport a la transformació del mix comercial del Pallars Jussà
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE4- Passar d’una estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els diferents
agents que actuen a la comarca
En els darrers anys, els diferents agents de la comarca han anat treballant per una major col·laboració
entre ells. No obstant això, cal seguir treballant per aconseguir un major alineament d’objectius i
estratègies, una cooperació en les accions que traspassi les diferents àrees i en definitiva, un treball
conjunt que permeti la superació dels reptes que es plantegen com a comarca. Cal abordar aquest
treball des dels diferents àmbits: entre els agents públics d’arreu del territori, on se situen els actius
del territori; entre els agents públics i els privats, que comparteixen l’objectiu del desenvolupament
econòmic local; i entre els agents privats, que comparteixen reptes comuns i que desenvolupen
activitats, que poden donar lloc a nous projectes.
Accions:
4.1-Definir un sistema de governança d’aquest pla que compti amb la representació dels principals
agents institucionals de la comarca, públics i privats
4.2- Redefinir els mecanismes permanents de treball conjunt entre agents públics per al disseny
conjunt de projectes

4.3- Disseny d’un sistema d’avaluació de l’impacte dels projectes impulsats
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE4- Passar d’una estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els diferents
agents que actuen a la comarca
4.4- Impulsar nous mecanismes per al disseny conjunt de projectes entre agents públics i privats
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Línia estratègica 1
L’acompanyament a les persones com a font de
desenvolupament econòmic i social
1.1- Recerca sobre el potencial del sector de l’atenció a les persones com a font d’atracció de població a la
comarca
1.2- Continuar l’impuls a la central múltiple de serveis i els altres projectes endegats
1.3- Identificar sinèrgies en la prestació de serveis de proximitat a la comarca i amb les comarques veïnes
1.4- Detectar les necessitats de professionalització del sector
1.5- Analitzar la vinculació i la integració dels serveis socials amb altres sectors i el potencial de generació
de llocs de treball
1.6- Elaborar el Pla de millora de l’accessibilitat als elements turístics

221

LE1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social

PROJECTE

Projectes
PRIORITAT

Recerca sobre el potencial del sector de l’atenció a les persones com a font
Mig termini
d’atracció de població a la comarca
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Avaluar el sector d’atenció a les persones com a font de creixement potencial, demogràfic i econòmic i
quantificar-lo
ACTIVITATS
 Elaborar projeccions demogràfiques de la comarca, d’altres comarques i de l’entorn metropolità per quantificar la
població total que potencialment podria rebre serveis d’aquest sector
 Estratificar i caracteritzar aquesta població (trams d’edat, necessitats específiques, procedències, motivació per
residir a la comarca, etc) mitjançant:
 Enquestes a persones usuàries dels serveis del sector a la comarca i a les comarques veïnes per disposar de
dades quantitatives sobre el perfil
 Entrevistes a persones responsables de la prestació dels serveis a nivell operatiu i a nivell estratègic per
recopilar informació qualitativa
 Proposar i implementar accions per atreure a aquesta població, posant èmfasi en l’estructura i qualitat del serveis
de la comarca, acompanyat d’altres fortaleses de l’entorn que valorin els targets identificats. Establir indicadors
de seguiment i impacte de les accions
RESULTATS
 90% de les persones usuàries enquestades
 15 entrevistes realitzades
 Accions dissenyades i implementades
 Població resident a la comarca incrementada
Acció 1.1
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LE1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social

PROJECTE

PRIORITAT

Recerca sobre el potencial del sector de l’atenció a les persones com a font
Curt termini
d’atracció de població a la comarca
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Col·lectius amb necessitats especials a la comarca i a les
En col·laboració amb la Fundació Jussà, Autonomia, Salut i comarques veïnes
Benestar, els Ajuntaments de la comarca i la resta d’ens Població treballadora i aturada del sector a la comarca
vinculats al sector
Empreses i persones emprenedores de sector a la comarca
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Creixement demogràfic total i en els trams d’edats avançades a la comarca
 Grau d’implementació de les accions proposades
 Evolució de l’atur al sector
 Nombre d’empreses noves creades al sector
Acció 1.1

PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Aproximadament:
Recursos propis, AODL, 7 comarques
 11.000 € de quantificar, estratificar i caracteritzar la
població
 3.600 € d’elaborar la proposta d’accions i 8.000 €
anuals d’implementar-les
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal de l’ens responsable
 Tecnològics: Recursos informàtics
 Serveis: Suport administratiu
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LE1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social

PROJECTE

PRIORITAT

Recerca sobre el potencial del sector de l’atenció a les persones com a font
d’atracció de població a la comarca
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
Acció 1.1

2017

2018

2019

2020

Curt termini

2021

Elaboració de projeccions demogràfiques
Estratificació i caracterització
Pla d’acció: elaboració i implementació
TOTAL ACCIÓ 1.1
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PROJECTE

Projectes
PRIORITAT

Continuar l’impuls a la central múltiple de serveis i els altres projectes
Mig termini
endegats
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Estendre l'àrea d’influència de la central al conjunt de les comarques de muntanya, per dotar la central de major
estructura i garantir la seva rendibilitat actual i futura
ACTIVITATS
 Analitzar el funcionament actual de la central múltiple de serveis i identificar mancances: en recursos (econòmics,
humans, materials, tecnològics...), en procediments, gestió, abast territorial, etc.
 Proposar i executar accions de cobertura de les mancances identificades, de forma conjunta amb els ens
responsables de l’acció
 Donar continuïtat els projectes que es troben en marxa i no presenten mancances destacables
 Identificar nous projectes d’interès i proposar mecanismes per posar-los en marxa: tipus de projectes, accions
concretes que els conformarien, calendarització, ens responsables d’executar-los i sistema de gestió i seguiment,
recursos necessaris, abast territorial i poblacional, etc.
Acció 1.2

RESULTATS
 Projectes de la central múltiple de serveis continuats
 Nous projectes posats en marxa
 Àrea d’influència de la central múltiple de serveis ampliada al Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça i, eventualment, a
d’altres comarques veïnes
 520 persones ateses
 15 noves empreses creades
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PROJECTE

Projectes
PRIORITAT

Continuar l’impuls a la central múltiple de serveis i els altres projectes
Mig termini
endegats
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Col·lectius amb necessitats especials a la comarca i a les
Fundació JASB
comarques veïnes
En col·laboració amb els Ajuntaments i els altres ens de la Població treballadora i aturada del sector
comarca involucrats en la prestació dels serveis
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Grau d’avanç en la cobertura de mancances
 Nombre de projectes nous identificats i posats en marxa
 Nombre de persones ateses
 Nombre de noves empreses creades
 Grau de cobertura territorial de la central
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Pressupost de funcionament de la central
Recursos propis, AODL, 7 comarques i subvencions
Aproximadament:
comarcals, provincials, autonòmiques i estatals
 9.000 € per identificar les mancances i el cost que es
determini per implementar les solucions detectades
 9.000 € per proposar nous projectes i 10.000 € anuals
per posar-los en marxa
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal dels ens responsables
 Tecnològics: Recursos informàtics
 Serveis: Suport administratiu
Acció 1.2
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LE1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social

PROJECTE

PRIORITAT

Continuar l’impuls a la central múltiple de serveis i els altres projectes
endegats
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
Acció 1.2

2017

2018

2019

Mig termini

2020

2021

Anàlisi i detecció de mancances central múltiple de serveis
Pla d’acció: proposta i implementació
Continuació de projectes
Identificació de nous projectes
TOTAL ACCIÓ 1.2
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PROJECTE

Projectes
PRIORITAT

Identificar sinèrgies en la prestació de serveis de proximitat a la comarca i
Mig termini
amb les comarques veïnes
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Aprofitar les economies d’escala existents en la prestació de serveis de proximitat, incrementar la seva redibilitat i
possibilitar l’ampliació de l’abast de l’atenció
ACTIVITATS
 Estudiar el sistema de costos associat a la prestació d’aquests serveis i els agents implicats
 Explorar la possibilitat d’implicar a altres ens vinculats al sector a la comarca i a les comarques veïnes en la
prestació dels serveis
 Explorar formes alternatives de prestar els serveis
 Identificar les ineficiències existents des de tots els punts de vista (operatiu, financer, etc.), i els possibilitats
d’incrementar la rendibilitat a partir de l’aprofitament de les economies d’escala existents
 Proposar i implementar actuacions per treure el màxim partit de les economies d’escala
 Establir i aplicar indicadors i sistemes de seguiment per avaluar l’impacte de les actuacions implementades sobre
l’aprofitament de sinèrgies
RESULTATS
 Eficiència i rendibilitat en la prestació del serveis incrementades
 Qualitat en la prestació dels serveis potenciada
 520 persones ateses pels serveis
 15 noves empreses creades
Acció 1.3
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PROJECTE

Projectes
PRIORITAT

Identificar sinèrgies en la prestació de serveis de proximitat a la comarca i
Mig termini
amb les comarques veïnes
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Col·lectius amb necessitats especials a la comarca i a les
Fundació JASB
comarques veïnes
En col·laboració amb els ajuntaments, consells comarcals i Població treballadora i aturada del sector a la comarca i
els altres ens de la comarca i comarques veïnes involucrats comarques veïnes
en la prestació dels serveis
Empreses i ens públics i privats del sector a la comarca i
comarques veïnes
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre d’ineficiències i espais de millora detectats
 Rendibilitat dels serveis
 Variació en la rendibilitat dels serveis
 Nombre de persones ateses
 Nombre de noves empreses creades
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Aproximadament:
Recursos propis, AODL,7 comarques
 15.000 € per estudiar costos, ens, alternatives, i
proposar actuacions de millora
 10.000 € anuals per implementar les actuacions i fer
seguiment d’indicadors
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal dels ens responsables
 Tecnològics: Recursos informàtics
 Serveis: Suport administratiu
Acció 1.3
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PROJECTE

PRIORITAT

Identificar sinèrgies en la prestació de serveis de proximitat a la comarca i
amb les comarques veïnes
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
Acció 1.3

2017

2018

Mig termini

2019

2020

2021

Estudi del sistema de costos
Exploració possibilitat d’implicar altres ens
Exploració formes alternatives de prestar serveis
Identificació d’ineficiències i possibilitat d’incrementar rendibilitat
Actuacions: proposta i implementació
Avaluació d’impacte

TOTAL ACCIÓ 1.3
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PROJECTE
Acció 1.4 Detectar les necessitats de professionalització del sector

Projectes
PRIORITAT
Mig termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Incrementar la capacitació i professionalització de la població treballadora al sector i la qualitat dels serveis
proporcionats, potenciar la seva activitat i facilitar el desplegament de nous projectes en sinèrgia amb comarques
veïnes
ACTIVITATS
 Mapping de l’oferta formativa (reglada, contínua, ocupacional) existent a la comarca en les famílies vinculades al
sector, directa i indirectament, mitjançant l’anàlisi d’informacions existents i consultes a agents públics i privats
vinculats al sector i a la formació
 Analitzar les demandes de formació de les empreses a partir d’enquestes i entrevistes en profunditat
 Estudiar el nivell de qualificació de la població que treballa actualment al sector a partir de dades facilitades per
les empreses que hi operen
 Estudiar el nivell de qualificació de la població aturada a partir de les dades facilitades per l’àrea d’ocupació dels
ens públics de la comarca i de comarques veïnes
 Identificar els desencaixos entre oferta i demanda
 Proposar i implementar modificacions en l’oferta formativa actual per professionalitzar el sector segons les
necessitats detectades
 Dissenyar i celebrar seminaris, confèrències i sessions d’orientació per a la població treballadora al sector i
l’aturada que hi podria treballar
RESULTATS
 Capacitació de la població treballadora al sector incrementada
 Qualitat dels serveis proveïts potenciada
 Població resident a la comarca incrementada
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LE1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social

PROJECTE
Acció 1.4

PRIORITAT
Detectar les necessitats de professionalització del sector

ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Fundació JASB
En col·laboració amb els Ajuntaments i altres ens vinculats
al sector a la comarca

Mig termini

DESTINATARIS
Col·lectius amb necessitats especials a la comarca i a les
comarques veïnes
Població treballadora i aturada del sector a la comarca i
comarques veïnes
Empreses del sector a la comarca i comarques veïnes

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Mapping de l’oferta i anàlisi de la demanda elaborats
 Grau de desencaix entre oferta i demanda
 Proporció d’accions formatives proposades que s’han impartit
 Proporció de seminaris, conferències i sessions d’orientació celebrats
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Aproximadament:
Recursos propis, AODL, 7 comarques
 25.000 € per fer al mapping de l’oferta, anàlisi de la
demanda i del nivell de qualificació, i proposar
modificacions, i cost de les modificacions segons la
proposta
 5.000 € per dissenyar seminaris, conferències i
sessions d’orientació, i 5.000 € anuals per organitzar i
celebrar aquestes accions formatives
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal dels ens responsables
 Tecnològics: Recursos informàtics
 Serveis: Suport administratiu
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Projectes

LE1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social

PROJECTE
Acció 1.4

PRIORITAT
Detectar les necessitats de professionalització del sector

Mig termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Mapping oferta
Anàlisi demandes de formació
Estudis nivell qualificació població treballadora i aturada del sector
Identificació desencaixos oferta-demanda formativa
Modificacions oferta formativa: proposta i implementació
Seminaris, conferències i sessions d’orientació
TOTAL ACCIÓ 1.4
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LE1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social

PROJECTE
Analitzar la vinculació i la integració dels serveis socials amb altres sectors i el
potencial de generació de llocs de treball
OBJECTIU ESPECÍFIC
Acció 1.5


Projectes
PRIORITAT
Mig termini

Explotar les possibles sinèrgies existents entre aquest sector i els altres sectors motors de l’activitat econòmica de la
comarca per generar llocs de treball, atreure població i teixit empresarial, i mantenir la qualitat de vida

ACTIVITATS


Investigar el potencial de la utilització del producte agroalimentari local per a l’aprovisionament dels col·lectius amb
necessitats alimentàries especials, amb anàlisi d’informacions i entrevistes en profunditat així com la consolidació del
Projecte “Treiem-ne més profit”
 Proposar actuacions per aprofitar aquest potencial amb una sessió de treball per validar els resultats de la investigació i
configurar les actuacions
 Determinar les accions a implementar per adaptar l’experiència turística a les necessitats de la gent gran i altres col·lectius
amb necessitats especials, amb anàlisi d’informacions, entrevistes en profunditat i sessió de treball de validació i
configuració d’accions
 Explorar les vinculacions i sinèrgies existents amb altres sectors diferents a l’agroalimentari i el turístic, amb anàlisi
d‘informacions i entrevistes en profunditat
 Analitzar el potencial de generació d’ocupació i autoocupació a la comarca del sector de la sanitat i l’atenció a la gent gran
(situació i perspectives del mercat de treball, oferta i necessitats formatives, demanda de serveis en aquest sector,
necessitats de capacitació de la població aturada envers els requeriments del sector, etc.) mitjançant anàlisi
d’informacions disponibles, entrevistes en profunditat i sessions de debat i validació
 Posar en marxa les accions proposades
RESULTATS
 30 entrevistes en profunditat realitzades
 Accions proposades posades en marxa
 Sinèrgies entre el sector dels serveis socials i els altres sectors aprofitades
 10 noves empreses anuals creades i 5 noves persones emprenedores al sector
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 20 nous projectes multisectorials posats en marxa

LE1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social

PROJECTE

Projectes
PRIORITAT

Analitzar la vinculació i la integració dels serveis socials amb altres sectors i
Mig termini
el potencial de generació de llocs de treball
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Col·lectius amb especials necessitats
Ajuntament de Tremp
Empreses i persones emprenedores
Ajuntaments de la comarca, Àrea de Serveis Socials
Població aturada i població treballadora
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Vinculacions i sinèrgies del sector de serveis socials amb altres sectors explorades.
 Plans d’actuació elaborats
 Grau d’implementació dels plans d’actuació
 Nombre de projectes multisectorials posats en marxa
 Nombre d’empreses creades al sector
 Nombre de persones emprenedores que han iniciat activitat al sector
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Aproximadament:
Recursos propis, AODL, 7 comarques
 18.000 € per analitzar les sinèrgies intersectorials i
15.000 € anuals per implementar els plans d’acció
més el cost d’altres recursos que es puguin
determinar als propis plans
 50.000 € per determinar el potencial d’ocupació i
autoocupació
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal dels ens responsables
 Tecnològics: Recursos informàtics
 Serveis: Suport administratiu
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Acció 1.5

Projectes

LE1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social

PROJECTE

PRIORITAT

Analitzar la vinculació i la integració dels serveis socials amb altres sectors i
el potencial de generació de llocs de treball
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
Acció 1.5

2017

Mig termini

2018

2019

2020

2021

Investigació potencial ús producte agroalimentari local
Proposta d’actuacions aprofitament potencial producte agroalimentari local
Accions per adaptar experiència turística a necessitats gent gran i altres
Exploració vinculacions i sinèrgies amb altres sectors
Anàlisi potencial de generació d’ocupació i autoocupació
Implementació accions
TOTAL ACCIÓ 1.5
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LE1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social

PROJECTE
Acció 1.6 Elaborar un Pla d’accessibilitat a elements turístics

Projectes
PRIORITAT
Mig termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Millorar l’accessibilitat als elements turístics per adaptar-los a les necessitats dels col·lectius amb necessitats
especials
ACTIVITATS
 Seleccionar els elements turístics sobre els quals es focalitzarà el Pla
 Analitzar a partir de dades i informacions existents les xarxes de transport públic, les infraestructures, la
senyalització, l’estat de les vies transitables, existència de barreres segons tipologia, la dotació de serveis d’ajuda i
guiatge, l’experiència prèvia en la resolució de problemàtiques en aquest àmbit, la normativa existent en la
matèria d’aplicació a la comarca, bones pràctiques existents, etc.
 Obtenció i estudi d’informació qualitativa a partir d’entrevistes en profunditat a persones expertes i agents
representatius d’aquest àmbit
 Estudiar detalladament algunes de les bones pràctiques identificades, seleccionades per la seva replicabilitat a la
comarca
 Diagnosticar la situació de l’accessibilitat a elements turístics i elaborar un DAFO
 Proposar un pla de millores
 Organitzar i celebrar un Grup de Treball per validar la diagnosi i configurar el Pla de millores
 Implementar el Pla de millores
RESULTATS
 15 entrevistes en profunditat realitzades
 5 bones pràctiques estudidades en detall
 Accessibilitat a elements turístics millorada
 Obstacles en l’accés a elements turístics dels col·lectius amb necessitats especials eliminats
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LE1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social

PROJECTE
Acció 1.6

Projectes
PRIORITAT

Elaborar el Pla de millora de l’accessibilitat als elements turístics

ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Col·laboració amb els Ajuntaments de la comarca

Mig termini

DESTINATARIS
Col·lectius amb necessitats especials, residents i visitants
Empreses i persones emprenedores del sector turístic
Ens públics locals

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Anàlisi realitzada
 Proporció d’entrevistes realitzades
 Proporció de bones pràctiques estudiades
 Diagnosi realitzada
 Pla de millores elaborat
 Grau d’implementació del Pla de millores
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
35.000 €,per elaborar el Pla de millores
Recursos propis, AODL, 7 comarques, Subvencions per al
El cost d’implementació de les millores proposades, es desenvolupament de plans de foment territorial del
turisme (Implementació de les millores)
determinarà en el propi Pla
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal de l’ens responsable
 Tecnològics: Recursos informàtics
 Serveis: Suport administratiu
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Projectes

LE1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic i social

PROJECTE
Acció 1.6

PRIORITAT
Elaborar el Pla de millora de l’accessibilitat als elements turístics

Mig termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Selecció elements turístics
Anàlisi elements turístics seleccionats
Obtenció i estudi informació qualitativa
Estudi detallat BB.PP.
Diagnosi situació accessibilitat i DAFO
Proposta pla de millores
Grup de Treball validació diagnosi i configuració pla de millores
Implementació pla de millores
TOTAL ACCIÓ 1.6
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Línia estratègica 2
Especialització i adequació de la formació, i
impuls de programes d’ocupació adaptats a les
necessitats dels diferents col·lectius
2.1- Avaluació de les accions desenvolupades en matèria de suport a l’ocupació
2.2- Coordinació de les diferents actuacions en matèria de suport a l’ocupació per part dels diferents
actors del territori
2.3- Reforçar, impulsar i coordinar programes d’acompanyament a la cerca d’ocupació específics per als
diferents col·lectius de persones aturades
2.4- Programa de reorientació professional i inserció per a persones de sectors amb dificultats
2.5- Donar continuïtat als programes de formació existents i dissenyar-ne nous
2.6- Programa de suport a l’autoocupació sostenible

240

LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció 2.1 Avaluació de les accions desenvolupades en matèria de suport a l’ocupació
Mig termini
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Incrementar l’eficàcia de les accions de suport a l’ocupació, ampliar el seu impacte i generar ocupació de majors
qualitat i estabilitat, abans de planificar noves actuacions
ACTIVITATS
 Analitzar l’impacte i resultats aconseguits de les accions desenvolupades fins al moment, amb dades i
informacions disponibles i consultes als ens implicats
 Analitzar la capacitat que té el teixit productiu per absorbir les persones destinatàries d’aquestes accions, a través
de:
 Enquestes a empreses, sobre: la qualificació i perfil professional de la seva plantilla; les necessitats
formatives i de perfils professionals; les perspectives de creixement de la producció i de la plantilla a curt,
mig i llarg termini; les necessitats de serveis de suport a la selecció i provisió de personal; etc.
 Entrevistes amb empreses representatives de l’activitat a la comarca, i a agents i persones expertes
destacats en l’àmbit de l’ocupació tant a la comarca com a la província o a Catalunya
 Identificar espais de millora de les accions existents, possibilitats de complementarietat entre elles per millorarne l'eficàcia i la necessitat de noves accions. Proposar actuacions concretes per abordar-los
 Implementar les actuacions proposades
RESULTATS
 90% de les empreses de la comarca enquestades
 30 entrevistes a agents i persones expertes realitzades
 Eficàcia i impacte de les accions de suport a l’ocupació incrementats
 Taxa d’atur reduïda
 Qualitat i estabilitat de l’ocupació incrementades
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LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció 2.1 Avaluació de les accions desenvolupades en matèria de suport a l’ocupació
Mig termini
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp
Població aturada de la comarca
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Empreses i persones emprenedores de la comarca
Ajuntaments de la comarca
Agents públics i privats que operen en aquest àmbit
En col·laboració amb altres agents vinculats amb l’àmbit
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Anàlisi d’impacte realitzat
 Proporció d’enquestes obtingudes
 Proporció d’entrevistes realitzades
 Pla d’actuacions configurat
 Grau d’implementació del pla d’actuacions
 Evolució de la taxa d’atur
PRESSUPOST
Aproximadament:
 24.000 € per l’anàlisi i la proposta d’actuacions
 10.000 € anuals per implementar el pla d’actuació

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal dels ens responsables
 Tecnològics: Sistemes informàtics
 Serveis: Suport administratiu
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Projectes

LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

PROJECTE
Acció 2.1 Avaluació de les accions desenvolupades en matèria de suport a l’ocupació
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

PRIORITAT
Mig termini

2021

Anàlisi impacte i resultats accions desenvolupades
Anàlisi capacitat d’absorció
Identificació espais de millora i proposta d’actuacions
Implementació actuacions
TOTAL ACCIÓ 2.1
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LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

PROJECTE

Projectes
PRIORITAT

Coordinació de les diferents actuacions en matèria de suport a l’ocupació per
Mig termini
part dels diferents actors del territori
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Potenciar el treball conjunt coordinat per part de tots els agents, públics i privats, que actuen en matèria
d’ocupació, i incrementar l’impacte de les actuacions desenvolupades en termes d’inserció i de manteniment de
l’ocupació
ACTIVITATS
 Elaborar un recull de totes les actuacions que es realitzen en matèria d’ocupació a nivell comarcal, mitjançant
anàlisi de d’informacions i entrevistes, detallant: tipus d’actuació i col·lectiu diana, ens responsable, ens
participants, rol de cada ens, sistema organitzatiu d’implementació de cada actuació, recursos que requereix
(humans, materials, econòmics), dependències amb altres actuacions o ens i quantificació de l’impacte
 Desenvolupar reunions entre els diferents agents de la comarca que coordini aquests actuacions i les que es posin
en marxa, amb representants de les diferents institucions, establint:
 Protocols de funcionament
 Mecanismes de presa de decisions i disseny d’accions complementàries, evitant solapaments
 Rols de cada ens participant
 Calendari de reunions
 Procediment per aplicar els acords adoptats
 Indicadors de seguiment i avaluació de l’impacte de les actuacions
RESULTATS
 Taula creada
 4 reunions anuals celebrades
 Coordinació en el disseny i implementació d’actuacions en matèria d’ocupació potenciada
 Eficàcia i eficiència d’aquestes actuacions incrementada
Acció 2.2
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Projectes

LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

PROJECTE

PRIORITAT

Coordinació de les diferents actuacions en matèria de suport a l’ocupació
Mig termini
per part dels diferents actors del territori
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp
Ens implicats en el disseny i implementació de les
Consell Comarcal del Pallars Jussà
actuacions en matèria d’ocupació a la comarca
Ajuntaments de la comarca
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre de reunions anuals dels agents celebrats
 Actes de les reunions
 Grau d’aplicació dels acords
 Nombre d’actuacions d’ocupació posades en marxa a través de la coordinació entre els agents
 Evolució de la taxa d’atur
Acció 2.2

PRESSUPOST
 10.000 € Recull i anàlisi d’actuacions
 10.000 € anuals de funcionament

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal dels ens responsables
 Tecnològics: Sistemes informàtics
 Serveis: Suport administratiu
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LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

PROJECTE

Projectes
PRIORITAT

Coordinació de les diferents actuacions en matèria de suport a l’ocupació
per part dels diferents actors del territori
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
Acció 2.2

2017

2018

2019

2020

Mig termini

2021

Recull actuacions existents
Reunions de coordinació i posada en marxa d’actuacions
TOTAL ACCIÓ 2.2
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LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

PROJECTE
Reforçar, impulsar i coordinar programes d’acompanyament a la cerca
d’ocupació específics per als diferents col·lectius de persones aturades
OBJECTIU ESPECÍFIC
Acció 2.3


Projectes
PRIORITAT
Mig termini

Incrementar el grau d’inserció de les persones aturades mitjançant accions de suport i acompanyament adaptades a les
seves necessitats

ACTIVITATS







Consolidar el disposititu d’inserció sociolaboral “Treim-ne més profit” impulsat per l’Ajuntament de Tremp
Identificar, caracteritzar i quantificar els col·lectius. A priori, se’n preveuen els següents:
 Menors de 30 anys, susceptibles de participar en programes de Garantia Juvenil
 Persones entre 30 i 45 anys, les quals serien elegibles per programes com ara 30+
 Majors de 45 anys aturats de llarga durada
 Altres col·lectius, com ara: baixa qualificació, amb o sense experiència prèvia; alta qualificació, amb o sense
experiència prèvia; discapacitats; dones; etc.
Configurar un dispositiu integral de suport i acompanyament a la inserció, format per:
 Formacions en competències transversals: habilitats personals, treball en equip, comunicació verbal o no verbal,
preparació d’entrevistes de feina, elaboració del currículum i la carta de presentació, etc.
 Sistema d’orientació, suport i seguiment en la cerca de feina
 Sistema d’avaluació periòdica de l’impacte
 Mecanisme de gestió i coordinació del dispositiu
Posar en marxa el dispositiu

RESULTATS








Dispositiu “Treiem-ne més profit” consolidat, augmentant un 5% les persones ateses.
Participació de 300 persones en el dispositiu
150 persones inserides en els primers 6 mesos després de finalitzar el programa.
Dispositiu avaluat semestralment
Reunions mensuals de coordinació i reunions trimestrals de seguiment celebrades.
Taxa d’atur reduïda
Manteniment de l’ocupació aconseguida
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Projectes

LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

PROJECTE

PRIORITAT

Reforçar, impulsar i coordinar programes d’acompanyament a la cerca
d’ocupació específics per als diferents col·lectius de persones aturades
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp
Població aturada de la comarca
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Ajuntaments de la comarca
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Col·lectius identificats, caracteritzats i quantificats
 Dispositiu integral configurat i posat en marxa
 Grau de desplegament del dispositiu
 Grau de participació de persones aturades al dispositiu
 Percentatge de persones participants al dispositiu que finalitzen les accions
 Resultats de l’avaluació semestral del dispositiu
Acció 2.3

Mig termini

PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Aproximadament:
Recursos propis, AODL, 7 comarques
 2.400 € per identificar, quantificar i caracteritzar els
col·lectius
 150.000 € anuals per dissenyar, implementar i avaluar
el funcionament del dispositiu
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal dels ens responsables
 Tecnològics: Sistemes informàtics
 Serveis: Suport administratiu
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LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

PROJECTE

Projectes
PRIORITAT

Reforçar, impulsar i coordinar programes d’acompanyament a la cerca
d’ocupació específics per als diferents col·lectius de persones aturades
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
Acció 2.3

2017

2018

2019

Mig termini

2020

2021

Identificació, caracterització i quantificació col·lectius
Dispositiu integral: configuració i posada en marxa
TOTAL ACCIÓ 2.3
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LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

PROJECTE

Projectes
PRIORITAT

Programa de reorientació professional i inserció per a persones de sectors
amb dificultats
OBJECTIU ESPECÍFIC
Acció 2.4


Mig termini

Incrementar l’ocupabilitat de les persones aturades que procedeixen de sectors amb especials dificultats

ACTIVITATS











Identificar i prioritzar els sectors amb especials dificultats que seran destinataris del programa, amb:
 Anàlisi de dades i informacions per preseleccionar els sectors
 Grups de treball per validar la preselecció: representants dels ens públics de la comarca polítics i tècnics que actuïn
en l’àmbit del suport al teixit productiu; representants d’entitats de referència en aquest àmbit i persones expertes
Identificar, caracteritzar i quantificar les persones aturades procedents d’aquests sectors, amb:
 Anàlisi de dades i informacions per fer una primera radiografia
 Sessió de treball de validació amb representants dels ens públics de la comarca polítics i tècnics de l’àmbit del
suport a l’ocupació
Dissenyar conjuntament programes de reorientació professional i inserció per a aquests col·lectius, mitjançant:
 Elaboració d’una primera proposta
 Grups de treball de revisió de la proposta: representants dels ens públics de la comarca polítics i tècnics, dels
àmbits del suport a l’ocupació i al teixit productiu; representants d’entitats de referència i persones expertes en
aquests àmbits
Configurar el mecanisme de priorització dels col·lectius, mitjançant elaboració d’una proposta i sessió de treball per
consensuar-la
Definir el procediment d’avaluació de l’impacte dels programes
Definir el sistema de gestió i seguiment dels programes
Posar en marxa els programes segons la priorització establerta

RESULTATS




6 grups de treball i 2 sessions de treball celebrades
Ocupabilitat de les persones aturades procedents de sectors amb especials dificultats incrementada
60% de la població aturada procedent d’aquests sectors inserida
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LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

PROJECTE

Projectes
PRIORITAT

Programa de reorientació professional i inserció per a persones de sectors
Mig termini
amb dificultats
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Població aturada de sectors amb especials dificultats
Ajuntament de Tremp
Empreses i persones emprenedores d’aquests sectors
Ajuntaments de la comarca
Agents públics de suport al teixit productiu i l’ocupació
En col·laboració amb altres ens i persones expertes
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Sectors identificats i prioritzats
 Població aturada identificada, caracteritzada i quantificada
 Programes dissenyats i posats en marxa
 Grau d’execució dels programes
 Taxa d’inserció de la població participant en els programes
 Grau d’impacte dels programes
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Aproximadament:
Recursos propis, AODL, 7 comarques, Projectes innovadors
 20.000 € per identificar i prioritzar sectors i i experimentals
col·lectius, i dissenyar els programes.
 15.000 € anuals per avaluar l’impacte i 10.000 €
anuals per gestionar-los.
 Cost d’implementació dels programes en funció del
què es determini en la seva configuració.
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal dels ens responsables
 Tecnològics: Sistemes informàtics
 Serveis: Suport administratiu
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Acció 2.4

Projectes

LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

PROJECTE

PRIORITAT

Programa de reorientació professional i inserció per a persones de sectors
amb dificultats
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
Acció 2.4

2017

2018

2019

Mig termini

2020

2021

Identificació i priorització sectors destinataris
Identificació, caracterització i quantificació persones aturades
Disseny programes de reorientació professional i inserció
Configuració mecanisme de priorització dels col·lectius
Definició procediment d’avaluació impacte programes

Definició sistema gestió i seguiment programes
Psada en marxa programes
TOTAL ACCIÓ 2.4
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LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció 2.5 Donar continuïtat als programes de formació existents i dissenyar-ne nous
Mig termini
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Incrementar la qualificació de la població potencialment activa de la comarca envers la professionalització dels
sector estratègics i contribuir, d’aquesta manera, a incrementar la qualitat de l’ocupació i el rol del Pallars Jussà
com a pol d’atracció d’activitat econòmica
ACTIVITATS
 Analitzar el funcionament de l’oferta formativa contínua actual per identificar possibles mancances, amb dades i
entrevistes, i proposar accions que permetin corregir-les
 Donar continuïtat a la formació contínua que no presenta mancances destacables
 Avaluar l’impacte de la formació per a persones aturades en marxa, amb dades i entrevistes
 Identificar punts febles presents als programes de formació per a persones aturades (desencaix amb la demanda,
formats o temàtiques no adaptades als perfils, etc.) i proposar mecanisme per enfortir-los
 Analitzar la viabilitat de posar en marxa programes de formació dual a la comarca, amb dades i entrevistes, tot
determinant:
 Famílies i especialitats formatives, amb especial atenció als sectors estratègics
 Centres d’impartició
 Agents responsables i agents col·laboradors
 Procediment d’implantació
 Mecanisme de seguiment i gestió
 Sistema d’avaluació del resultat i l’impacte
 Posar en marxa els programes de formació dual que siguin viables.
RESULTATS
 Formació contínua i per a persones aturades continuada i millorada
 Formació dual viable posada en marxa
 Capacitació de la població potencialment activa incrementada
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 Professionalització dels sectors estratègics potenciada

LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció 2.5 Donar continuïtat als programes de formació existents i dissenyar-ne nous
Mig termini
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Població potencialment activa de la comarca
Ajuntament de Tremp
Empreses de la comarca
Ajuntaments de la comarca
Generalitat de Catalunya
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Grau d’implementació de millores a l’oferta formativa contínua actual
 Nivell d’impacte de la formació per a persones aturades actual
 Grau d’implementació d’accions per enfortir la formació per a persones aturades en marxa
 Grau d’implantació de programes de formació dual a la comarca
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Aproximadament:
Recursos propis, AODL, 7 comarques
 30.000 € per analitzar els programes de formació
contínua i per a persones aturades existents, i
proposar millores
 Cost estimat d’implementar les millores segons la
proposta realitzada
 30.000 € d’analitzar la viabilitat de la formació dual i
posar-la en marxa, i cost anual de mantenir-lo en
marxa en funció del nombre de famílies i especialitats
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal dels ens responsables
 Tecnològics: Sistemes informàtics
 Serveis: Suport administratiu
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Projectes

LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

PROJECTE
Acció 2.5 Donar continuïtat als programes de formació existents i dissenyar-ne nous
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

PRIORITAT
Mig termini

2020

2021

Anàlisi funcionament oferta formació contínua, identificació
mancances i proposta actuacions correctives

Continuació oferta formació contínua sense mancances
Avaluació impacte formació persones aturades
Identificació febleses formació persones aturades i propostes
enfortiment
Anàlisi viabilitat formació dual
Posada en marxa formació dual viable
TOTAL ACCIÓ 2.5
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LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció 2.6 Programa de suport a l’autoocupació sostenible
Mig termini
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Potenciar la capacitació de les persones que opten que l’autoocupació, bé com a sortida de l’atur o bé com a canvi
en l’orientació professional, i acompanyar-les en el procés per aconseguir un senda estable i sostenible
ACTIVITATS
 Dissenyar i posar en marxa programes formatius mixtes específics per a cada sector, que combinin:
 Impartició de sessions formatives en les temàtiques d’interès:
 Pla d’empresa (idea de negoci, pla de màrqueting i vendes, organització, pla econòmic i financer,
productes financers i negociació bancària, forma jurídica, gestió fiscal i laboral) més una sessió final
de presentació dels projectes individuals
 Habilitats emprenedores
 Sistema d’assessorament individual amb tutories de seguiment dels projectes
 Acompanyament en la fase inicial dels projectes.
 Organitzar i celebrar:
 Sessions d’intercanvi i networking amb altres persones emprenedores
 Conferències de presentació de casos d’èxit
 Taules rodones de debat sobre temàtiques específiques
 Establir indicadors per mesurar l’impacte de les accions implementades i fer-ne l’avaluació periòdica
RESULTATS
 4 edicions anuals dels programes formatius celebrades
 20 persones emprenedores participants a cada edició i sector
 15 persones participants que finalitzen la formació amb èxit i posen en marxa el seu projecte
 3 sessions anuals d’intercanvi i networking, 3 confèrencies anuals i 4 taules rodones
 10 persones que mantenen viu el seu projecte 3 anys després d’haver finalitzat la formació
 Avaluació anual d’impacte realitzada
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LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció 2.6 Programa de suport a l’autoocupació sostenible
Mig termini
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Persones emprenedores de la comarca, actuals o futures
En col·laboració amb les àrees de suport a l’emprenedoria Població treballadora i aturada
dels Ajuntaments de la comarca i altres ens especialitzats
en aquest suport
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Programa formatiu dissenyat i posat en marxa
 Grau de desenvolupament del programa formatiu, per sectors
 Grau de participació en el programa formatiu, per sectors
 Proporció de sessions/conferències/taules rodones celebrades
 Grau de participació en les sessions/conferències/taules rodones
 Nivell de sostenibilitat dels projectes emprenedors posats en marxa
 Grau d’impacte de les accions implementades
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Aproximadament: i termes anuals:
Recursos propis, AODL, 7 comarques
 35.000€ per dissenyar i impartir el programa formatiu
a cada sector
 72.000€
per
organitzar
i
celebrar
les
conferències/sessions/taules rodones
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal de l’ens responsable
 Tecnològics: Sistemes informàtics
 Serveis: Suport administratiu i persones expertes formadores i assistents a les sessions/conferències/taules
rodones
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Projectes

LE2: Especialització i adequació de la formació, i impuls de programes d’ocupació adaptats a les necessitats dels
diferents col·lectius

PROJECTE
Acció 2.6 Programa de suport a l’autoocupació sostenible
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ

PRIORITAT
Mig termini

2017

2018

2019

2020

2021

Disseny i posada en marxa programes formatius mixtes
Sessions, conferències i taules rodones
Avaluació impacte
TOTAL ACCIÓ 2.6
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Línia estratègica 3
Desenvolupament de l’activitat econòmica com
a motor de la transformació de la comarca
a. Accions encaminades al conjunt del teixit productiu:

3.a.1- Posada en valor de la comarca
3.a.2- Radiografia de la situació i demandes del teixit empresarial de la comarca
3.a.3- Mesures de suport a la implantació de les empreses locals a nous mercats
3.a.4- Redisseny dels mecanismes de relació entre agents dels diferents sectors
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Posada en valor de la comarca
Curt termini
3.a.1
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Comunicar i donar difusió als actius de la comarca, per contribuir a retenir la població resident i atreure població i
activitat econòmica a la comarca
ACTIVITATS
 Dissenyar, amb el treball conjunt dels agents, una imatge de la comarca, que estigui formada per una marca i un
eslògan com a segells inconfusibles dels seus actius i alineada amb el posicionament agroalimentari (Terra de
Corder) i el turístic (Viatge als orígens)
 Redactar un relat del Pallars Jussà que, amb un format breu i interessant, i també alineat amb el posicionament
agroalimentari (Terra de Corder) i el turístic (Viatge als orígens), motivi a la persona lectora a visitar la comarca
 Difondre la imatge mitjançant campanyes publicitàries
 Donar a conèixer el relat a través d’un concurs que premiï amb experiències diverses gratuïtes al Pallars Jussà.
 Constituir una Comissió per a la Posada en Valor del Pallars Jussà, format per representants dels diferents agents
públics i privats, i gestionat per representants del Consell Comarcal, per portar a terme les activitats anteriors de
forma coordinada
RESULTATS
 Població resident incrementada
 Activitat econòmica potenciada
 3 reunions anuals de la Comissió per a la Posada en Valor del Pallars Jussà
 3 campanyes de comunciació de la imatge
 2 concursos de difusió del relat
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Projectes

LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

PROJECTE
Acció
Posada en valor de la comarca
3.a.1
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Ajuntament de Tremp
Resta d’ajuntaments de la comarca
Agents representatius del teixit econòmic i social local
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Imatge de la comarca creada i difosa
 Relat redactat i difós
 Nombre de reunions de la Comissió celebrades
 Nombre de campanyes de comunicació de la imatge
 Nombre de concursos de difusió del relat
PRESSUPOST
Aproximadament:
 17.000 € per crear la imatge i redactar el relat
 Anualment:
 6.000 € per les campanyes
 2.500 € pel concurs de difusió del relat
 3.000 € pel funcionament de la Comissió
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal de l’ens responsable i AODL
 Tecnològics: Recursos informàtics
 Serveis: Suport administratiu

PRIORITAT
Curt termini
DESTINATARIS
Població resident i potencialment resident
Empreses instal·lades i que es podrien instal·lar

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques
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Projectes

LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

PROJECTE
Acció
Posada en valor de la comarca
3.a.1
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ

PRIORITAT
Curt termini

2017

2018

2019

2020

2021

Disseny imatge
Redacció relat
Campanyes publicitàries imatge
Concurs relat
Comissió per a la Posada en Valor del Pallars Jussà
TOTAL ACCIÓ 3.a.1

262

LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Radiografia de la situació i demandes del teixit empresarial de la comarca
Mig termini
3.a.2
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Conèixer les necessitats del teixit empresarial del Pallars Jussà i configurar una proposta d’accions per satisfer-les

ACTIVITATS
 Analitzar la situació del teixit empresarial a partir de dades i informacions disponibles


Enquestar a les empreses/persones emprenedores que operen a la comarca per preguntar sobre les seves
característiques, activitat, necessitat de serveis no coberts i relació amb l’Administració Pública i altres empreses



Realitzar entrevistes en profunditat a tres grups d’agents: empreses assentades a la comarca, persones
emprenedores instal·lades o que pretenen instal·lar-s’hi, personal dels agents públics de la comarca que actuen a
l’àmbit de suport al teixit productiu, tant local, com comarcalment



Diagnosticar la situació d’empreses i persones emprenedores quant a necessitats no cobertes, tant de serveis
com d’interacció amb el sector públic i/lo d’altres empreses

 Configurar una proposta d’accions a implementar per cobrir les necessitats detectades
RESULTATS
 90% de les empreses enquestades
 90% de les persones emprenedores enquestades
 30 entrevistes en profunditat realitzades
 Diagnòstic de necessitats elaborat
 Proposta d’accions configurada
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Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Radiografia de la situació i demandes del teixit empresarial de la comarca
Mig termini
3.a.2
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Empresariat i població emprenedora del Pallars Jussà
Ajuntament de Tremp
Amb la col·laboració dels Ajuntaments de la comarca,
altres ens públics i agents privats
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Anàlisi realitzada.
 Proporció d’enquestes completades
 Proporció d’entrevistes realitzades
 Diagnosi de necessitats realitzada
 Pla d’acció configurat
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
35.000 €
Recursos propis , AODL, 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal de l’ens responsable i AODL
 Tecnològics: Recursos informàtics
 Serveis: Suport administratiu
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

PROJECTE
Acció
Radiografia de la situació i demandes del teixit empresarial de la comarca
3.a.2
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

PRIORITAT
Mig termini

2019

2020

2021

Anàlisi situació teixit
Enquesta empreses/persones emprenedores
Entrevistes en profunditat
Diagnosi necessitats no cobertes empreses/persones emprenedores
Proposta actuacions
TOTAL ACCIÓ 3.a.2
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Mesures de suport a la implantació de les empreses locals a nous mercats
Mig termini
3.a.3
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Ajudar al teixit empresarial local a expandir-se, tot accedint a nous mercats, o bé per tipologia de producte o bé
per abast territorial o ambdós factors, treballant amb aquelles empreses que apostin per aquesta línia
ACTIVITATS
 Analitzar periòdicament la predisposició d’empreses i persones emprenedores locals a obrir-se a nous mercats.
 Estudiar i seleccionar conjuntament els mercats que poden interessar a empreses i persones emprenedores
locals, tenint en compte la seva predisposició i preferències segons tipus de negoci, sector d’activitat econòmica i
àmbit d’actuació territorial i sectorial. Revisar periòdicament aquesta selecció
 Organitzar sessions informatives per a les empreses i les persones emprenedores de la comarca sobre les
possibilitats identificades i les passes a seguir per aconseguir assessorament i suport per implantar-se als nus
mercats identificats
 Elaborar un calendari de visites a agents institucionals de suport al teixit empresarial, i distribuïdors i potencials
clients als mercats candidats, per obtenir contactes concrets a facilitar a empreses i persones emprenedores
 Posar en contacte el teixit empresarial local amb els contactes obtinguts mitjançant jornades d’informació i
intercanvi específiques per sectors concrets
RESULTATS
 1 primera anàlisi de la predisposició del teixit empresarial i 1 revisió anual realitzades
 1 primera selecció de mercats d’interès i 1 revisió anual realitzades
 6 sessions informatives anuals realitzades
 Calendari de visites elaborat
 15 visites mensuals realitzades
 3 jornades d’informació i intercanvi anuals realitzades
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Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Mesures de suport a la implantació de les empreses locals a nous mercats
Mig termini
3.a.3
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Empreses i persones emprenedores de la comarca
Ajuntament de Tremp
predisposades a accedir a nous mercats
Ajuntaments de la comarca
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Anàlisi realitzada i revisada anualment
 Selecció de mercats realitzada i revisada anualment
 Nombre de sessions informatives celebrades
 Grau de compliment del calendari de visites
 Proporció de les visites que acaben en contacte
 Nombre de jornades d’informació i intercanvi celebrades
 Nombre d’empreses/persones emprenedores que accedeixen a nous mercats
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Aproximadament:
Recursos propis , AODL, 7 comarques
 5.000 € per la primera anàlisi i 2.500 € per cada
revisió anual
 2.000 € per la primera selecció de mercats i 4.000 €
per cada revisió anual
 18.000 € anuals per les sessions i les jornades
 10.000 € anuals per les visites
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal dels ens responsables i AODL
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 Tecnològics: Recursos informàtics
 Serveis: Suport administratiu

Projectes

LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

PROJECTE
Acció
Mesures de suport a la implantació de les empreses locals a nous mercats
3.a.3
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

PRIORITAT
Mig termini

2021

Anàlisi predisposició obertura a nous mercats
Estudi i selecció mercats
Sessions informatives
Calendari visites
Contactes teixit
TOTAL ACCIÓ 3.a.3
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Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Redisseny dels mecanismes de relació entre agents dels diferents sectors
Curt termini
3.a.4
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Potenciar la col·laboració entre els agents que operen als diferents sectors, per enfortir el teixit empresarial i
emprenedor, dinamitzar l’activitat econòmica i atreure població a la comarca
ACTIVITATS
 Revisar quins agents operen als diferents sector d’activitat econòmica a la comarca i quines vinculacions i
interrelacions existeixen entre ells
 Identificar fortaleses i mancances, possibles solapaments i oportunitats de col·laboració
 Proposar accions de millora per cobrir les mancances detectades
 Organitzar i celebrar jornades de reflexió per millorar els mecanismes de relació, treball i disseny d’actuacions
entre els agents i validació de les accions proposades
 Organitzar i celebrar sessions de trobada i intercanvi per potenciar les interrelacions i la col·laboració:
 Intrasectorials.
 Intersectorials.
RESULTATS
 Interrelacions potenciades
 2 jornades de reflexió celebrades
 1 sessió anual de trobada i intercanvi intrasectorial celebrada
 1 sessió anual de trobada i intercanvi intersectorial celebrada
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Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Redisseny dels mecanismes de relació entre agents dels diferents sectors
Curt termini
3.a.4
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Responsables d’empreses i persones emprenedores
Ajuntament de Tremp
Agents del sector privat
Població resident i potencial
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Revisió de les interrelacions realitzada
 Proposta d’accions de millora configurada
 Nombre de jornades de reflexió celebrades
 Grau de participació a les jornades de reflexió
 Nombre de sessions de trobada i intercanvi –intrasectorials i intersectorials- celebrades
 Grau de participació a les sessions de trobada i intercanvi
 Nombre d’aliances sorgides de les sessions de trobada i intercanvi
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Aproximadament:
Recursos propis, AODL, 7 comarques
 8.000 € per la revisió de les interrelacions, i les
jornades de reflexió
 8.000 € anuals per les sessions de trobada
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal de l’ens responsable i AODL
 Tecnològics: Recursos informàtics
 Serveis: Suport administratiu
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PROJECTE
Acció
Redisseny dels mecanismes de relació entre agents dels diferents sectors
3.a.4
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

PRIORITAT
Curt termini

2018

2019

2020

2021

Revisió agents que operen
Identificació fortaleses, mancances, solapaments i possibilitats col·laboració
Proposta accions millora
Jornades de reflexió
Sessions de trobada i intercanvi intrasectorials
Sessions de trobada i intercanvi intersectorials
TOTAL ACCIÓ 3.a.4
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Línia estratègica 3
Desenvolupament de l’activitat econòmica com
a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari:
3.b.1- Seguir potenciant el rol d’Al Teu Gust
3.b.2- Impulsar l’aprofundiment en la coneixença d’experiències internacionals d’èxit en matèria de producció i promoció del
producte agroalimentari i de reconeixement de les locals
3.b.3- Mantenir Terra de Corder com a posicionament gastronòmic de la comarca, de forma alineada amb l’estratègia que es
defineixi com a comarca i l’estratègia turística
3.b.4- Valorització producte agroalimentari a través de la incorporació d’innovacions en els processos de transformació
3.b.5- Explorar el potencial de les marques de qualitat per al reconeixement del producte agroalimentari
3.b.6-Continuar el desenvolupament de mesures de sensibilització envers el producte local de la comarca localment i a l’exterior
3.b.7- Accions comercials de promoció del producte agroalimentari.
3.b.8- Promoure la participació i desenvolupar conjuntament programes d’activitats que permetin atraure persones a la
comarca, donant suport a les empreses que ho facin
3.b.9- Impuls d’un Think Tank al voltant del sector agroalimentari
3.b.10- Continuar el suport a la professionalització del sector oleícola
3.b.11- Continuar el suport a la professionalització sector vitivinícola
3.b.12- Seguir treballant per a la professionalització del sector de la restauració, a través d’assessoraments, formacions
3.b.13- Anàlisi de la viabilitat de diferents projectes
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Seguir potenciant el rol d’Al Teu Gust
Curt termini
3.b.1
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Continuar el desenvolupament del programa Al Teu Gust, que té una trajectòria consolidada i reconeguda entre
els productors agroalimentaris, de la restauració i la resta d’agents de la comarca en la seva tasca de suport a la
millora de la competitivat del sector (a través de formacions, assessoraments i altres accions), el reconeixement
del producte agroalimentari local, la creació de sinèrgies i espai de trobada entre els diferents agents
ACTIVITATS
 Dur a terme reunions de la taula de coordinació amb empreses del sector agroalimentari, vitivinícola i de la
restauració, així com la seva dinamització


Facilitar espais de trobada entre els diferents agents participants



Organització i promoció de jornades, trobades, projectes amb els productors agroalimentaris, de la restauració i a
nivell d’associacions, com APAT



Participació i impuls de fires del sector

 Organitzar activitats de promoció i reconeixement del producte agroalimentari local
RESULTATS
 5 reunions de la taula de coordinació anuals


4 espais de trobada anuals



1 acció de tipus formatiu o assessorament



5 activitats de promoció i reconeixement del producte agroalimentari



Participació a 4 fires especialitzades



5 projectes identificats anualment
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Seguir potenciant el rol d’Al Teu Gust
3.b.1
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust)

PRIORITAT
Curt termini
DESTINATARIS
Productors i elaboradors agroalimentaris
Restauradors
Públic general

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Reunions realitzades de la taula de coordinació


Nombre de nous participants del programa



Nombre d’accions de tipus formatiu o d’assessorament realitzades



Nombre d’activitats de promoció i reconeixement del producte agroalimentari



Nombre de fires on s’ha participat sota el paraigües d’Alt Teu Gust o amb el suport d’aquest

 Nombre de participants a les fires
PRESSUPOST
250.000€

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques, cofinançament per
part dels participants

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics, telefònics



Serveis: Suport administratiu, transport
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Seguir potenciant el rol d’Al Teu Gust
3.b.1
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ

PRIORITAT
Curt termini

2017

2018

2019

2020

2021

Reunions Taula de coordinació
Facilitació espais de trobada
Organització i promoció jornades, trobades, projectes
Participació i impuls fires
Activitats promoció i reconeixement
TOTAL ACCIÓ 3.b.1
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Impulsar l’aprofundiment en la coneixença d’experiències internacionals d’èxit en matèria
Mig termini
de producció i promoció del producte agroalimentari i de reconeixement de les locals
3.b.2
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Cerca i presentació de bones pràctiques tant de fora de la comarca com de dins orientades a la millora i
aprenentatge dels productors locals i reconeixement dins d’aquests darrers d’aquells que poden ser exemple en
algun àmbit
ACTIVITATS
 Reunió conjunta amb agents del sector d’àmbits d’interès per a la coneixença de casos d’èxit (elaboració de
productes turístics, rutes agroalimentàries, mètodes d’elaboració i altres qüestions de caire tècnic, etc.)


Cerca d’experiències a nivell internacional/local en les diferents activitats assimilables a les del Pallars Jussà des
d’una perspectiva de present i de futur: Com resolen problemàtiques similars en aquest moment o com ho han
fet per esdevenir un model d’actuació per a altres productors



Presentació davant dels productors i elaboradors locals d’aquestes experiències



Organització de viatges o sessions de treball de coneixement d’experiències d’èxit internacionals/locals amb la
participació dels agents locals
RESULTATS
 Es realitza 1 reunió de treball amb diferents productors per debatre els àmbits d’identificació de casos d’èxit



Es desenvolupa 1 reunió de treball amb diferents productors locals per presentar els casos d’èxit identificats



S’organitza 1 viatge de coneixement a l’exterior i/o 3 sessions de treball amb la participació d’agents locals



Es presenta o visita 1 cas d’èxit a nivell local
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Impulsar l’aprofundiment en la coneixença d’experiències internacionals d’èxit en matèria
Mig termini
de producció i promoció del producte agroalimentari i de reconeixement de les locals
3.b.2
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust)
Productors i elaboradors locals
Productors agrícoles
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre de reunions d’identificació d’àmbits realitzades


Nombre de casos d’èxit identificats



Nombre de casos d'èxit local identificats



Nombre de viatges d’experiències realitzats

 Nombre de participants en les diferents actuacions
PRESSUPOST
18.000€

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis i AODL, 7 comarques, cofinançament dels
viatges d’experiències

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics, telefònics



Serveis: Suport administratiu, transport
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Impulsar l’aprofundiment en la coneixença d’experiències internacionals d’èxit en matèria
Mig termini
de producció i promoció del producte agroalimentari i de reconeixement de les locals
3.b.2
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Reunió debat casos d’èxit
Reunió presentació casos d’èxit
Viatge de coneixement/Sessions de treball
Presentació/Visita cas d’èxit
TOTAL ACCIÓ 3.b.2
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Mantenir Terra de Corder com a posicionament gastronòmic de la comarca, de forma
Curt termini
alineada amb l’estratègia que es defineixi com a comarca i l’estratègia turística
3.b.3
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Pallars Terra de Corder ha esdevingut l’eix del posicionament agroalimentari i gastronòmic de la comarca. En un
context en què cal implementar l’estratègia concertada amb el sector privat i al mateix temps, definir un relat i un
posicionament turístic i com a comarca, cal mantenir un alineament amb el nou relat turístic i una correcta
integració amb el posicionament com a comarca
ACTIVITATS
 Desenvolupar l’estratègia “Pallars Terra de Corder”


Reunions i dinamització dels actors per posar en marxa les accions incloses en l’estratègia



Participar en les reunions per definir el posicionament i relat com a comarca



Participar en les reunions que es desenvolupin per definir el relat turístic de la comarca



Promoure la participació dels productors agroalimentaris en aquestes reunions



Exposar el posicionament de Pallars Terra de Corder en aquestes reunions

RESULTATS
 El posicionament agroalimentari-gastronòmic de la comarca s’integra correctament dins el posicionament general
com a comarca


El posicionament turístic queda alineat correctament amb el posicionament agroalimentari-gasstronòmic de la
comarca
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Mantenir Terra de Corder com a posicionament gastronòmic de la comarca, de forma
Curt termini
alineada amb l’estratègia que es defineixi com a comarca i l’estratègia turística
3.b.3
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust) en la implementació Productors agroalimentaris de la comarca
de l’estratègia i com a col·laborador en la definició de Restauradors
l’estratègia de comarca i l’estratègia turística (accions 3.a.1 Altres agents públics i econòmics de la comarca
i 3.c.2)
Públic general
Consell Comarcal del Pallars Jussà
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre d’accions desenvolupament en el marc de l’Estratègia “Pallars Terra de Corder”


Nombre de reunions on ha participat al Teu Gust en matèria de definició del posicionament com a comarca i
turístic

 Nombre de productors que han participat en aquestes reunions
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
18.000 € anuals contractació de serveis externs Recursos propis, AODL i 7 comarques
implementar estratègia “Pallars Terra de Corder”
Hores de treball d’un tècnic o AODL
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Mantenir Terra de Corder com a posicionament gastronòmic de la comarca, de forma
alineada amb l’estratègia que es defineixi com a comarca i l’estratègia turística
3.b.3
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

PRIORITAT
Curt termini

2021

Desenvolupar l’estratègia “Pallars Terra de
Corder”

Reunions i dinamització dels actors per posar en
marxa les accions incloses en l’estratègia
Reunions definició posicionament i relat
Reunions definició relat
Promoció participació productors a reunions
Exposició posicionament a reunions

TOTAL ACCIÓ 3.b.3
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Valorització producte agroalimentari a través de la incorporació
Curt termini
3.b.4
d’innovacions en els processos de transformació
OBJECTIU ESPECÍFIC
 La millora dels processos de transformació en la producció agroalimentària com a millora en l’eficiència i qualitat
del producte resultant i com a base per al creixement
ACTIVITATS
 Accions de sensibilització dirigides als productors agroalimentaris i agrícoles locals


Accions d’assessorament i formació en matèria de nous sistemes i tècniques de producció, producció agrària
ecològica, qualitat i comercialització, regadiu, etc.



Facilitar espais de trobada i suport al desenvolupament de projectes innovadors col·laboratius



Suport a projectes per a presentar com a candidats al Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària



Treball de coordinació amb el Departament d’Agricultura i l’IRTA

 Desenvolupament d’estudis en matèria d’R+D+i (en línia amb 3.b.13)
RESULTATS
 Es realitza 1 acció de sensibilització


4 productors agroalimentaris i agrícoles reben assessorament en matèria d’R+D+i



S’organitza una formació a l’any en matèria d’R+D+i a la comarca



Es desenvolupa 1 projecte innovador col·laboratiu en el període de vigència del pla



Es presenta 1 projecte a qualsevol de les categories del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària un
mínim d’un cop cada dos anys
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Valorització producte agroalimentari a través de la incorporació
3.b.4
d’innovacions en els processos de transformació
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust) en la vessant de Productors agroalimentaris
producció agroalimentària i ecològica, conjuntament amb Productors agrícoles
el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en la vessant
d’agricultura
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre d’accions de senzibilització en matèria d’R+D+i desenvolupades


Nombre d’accions formatives en matèria d’R+D+i desenvolupades



Nombre de productors assessorats en matèria d’R+D+i



Nombre de projectes de col·laboració sorgits

Projectes
PRIORITAT
Curt termini

 Nombre de projectes presentats al Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Hores de treball d’un tècnic o AODL
Recursos propis i AODL, 7 comarques, ajuts del
Departament d’Agricultura
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics, telefònics



Serveis: mitjans de transport
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Valorització producte agroalimentari a través de la incorporació
3.b.4
d’innovacions en els processos de transformació
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

PRIORITAT
Curt termini

2020

2021

Accions sensibilització
Accions assessorament i formació
Facilitació espais de trobada i suport
Suport presentació de projectes candidats a Premi
Coordinació amb Departament d’Agricultura i IRTA
Desenvolupament estudis I+D+i
TOTAL ACCIÓ 3.b.4
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Explorar el potencial de les marques de qualitat per al reconeixement del
Mig termini
3.b.5
producte agroalimentari
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Les marques de qualitat (d’impuls propi o oficials) poden reforçar el valor reconegut al producte agroalimentari.
L’objectiu és estudiar la idoneïtat de l’impuls de diferents marques de qualitat per als productes agroalimentaris
locals, de manera consensuada amb el sector
ACTIVITATS
 Estudi per avaluar l’impacte de la implantació de marques de qualitat per al producte agroalimentari local


Valorització dels resultats de la implantació de les marques de qualitat existents



Presentació de bones pràctiques i casos d’èxit en la implantació i desenvolupament de marques de qualitat
davant els agents locals



Reunions de debat amb els agents del sector al voltant de les marques de qualitat



Definició d’una estratègia d’implantació de marques de qualitat amb els productors interessats, que pot passar
per acollir-se sota el paraigües d’una IGP, denominació geogràfica, etc. o una marca impulsada pels mateixos
productors
RESULTATS
 1 estudi per avaluar l’impacte per a la implantació de marques de qualitat


1 estudi de valoració dels resultats de la implantació de les marques existents



4 presentacions de bones pràctiques o exemples d’èxit en la implantació de marques de qualitat



Almenys una reunió de debat amb els agents del sector



Si s’escau, definició conjunta d’una estratègia d’implantació per cada marca que s’impulsi
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Explorar el potencial de les marques de qualitat per al reconeixement del
Mig termini
3.b.5
producte agroalimentari
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust)
Productors agroalimentaris locals

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Estudi per avaluar l’impacte de la implantació de marques de qualitat


Valorització dels resultats de la implantació de les marques de qualitat existents



Nombre de bones pràctiques cercades



Nombre de reunions de debat amb els agents

 Definició d’estratègies d’implantació de marques
PRESSUPOST
50.000€

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Explorar el potencial de les marques de qualitat per al reconeixement del
3.b.5
producte agroalimentari
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

PRIORITAT
Mig termini

2021

Avaluació impacte marques de qualitat
Valorització resultats implantació marques de qualitat
Presentació BB.PP. i casos d’èxit
Reunions debat
Definició estratègia implantació marques de qualitat
TOTAL ACCIÓ 3.b.5
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Continuar el desenvolupament de mesures de sensibilització envers el
Curt termini
3.b.6
producte local de la comarca localment i a l’exterior
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Un dels àmbits de treball d’Al Teu Gust és donar a conèixer el producte agroalimentari al públic general. L’objectiu
d’aquesta acció és continuar treballant posant en valor el producte agroalimentari dins de la comarca i també
presentant-lo a l’exterior
ACTIVITATS
 A l’interior:
 Campanyes de sensibilització dirigides a públics concrets: escolars, visitants, etc.
 Participació en fires locals per promoure el producte local
 Promoció del producte agroalimentari local entre els restauradors locals per a la promoció del producte
local
 Creació d’un espai de treball entre el sector agroalimentari amb els restauradors locals


A l’exterior:
 Estudi de valoració d’accions de comunicació d’abast ampli fora de la comarca
 Definició d’un pla d’acció per a la comunicació del producte agroalimentari a l’exterior, consensuat amb el
sector
 Participació en fires a l’exterior, (Fòrum Gastronòmic, Mercat de Mercats, etc.)
RESULTATS
 Campanyes de sensibilització a nivell local desenvolupades


Nombre de fires locals on s’ha participat



Nombre d’accions desenvolupades amb els restauradors



Estudi de valoració d’accions de comunicació



Definició d’un pla d’acció per a la comunicació
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Continuar el desenvolupament de mesures de sensibilització envers el
Curt termini
3.b.6
producte local de la comarca localment i a l’exterior
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust)
Productors agroalimentaris locals

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre de campanyes de comunicació desenvolupades dirigides a segments de públic local


Nombre de fires locals on es fa promoció del producte local



Nombre d’accions desenvolupades amb els restauradors locals



Estudi de valoració d’accions de comunicació fora de la comarca

 Definició d’un pla d’acció per a la comunicació fora de la comarca
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
60.000€
Recursos propis, AODL, 7 comarques
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Continuar el desenvolupament de mesures de sensibilització envers el
3.b.6
producte local de la comarca localment i a l’exterior
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

PRIORITAT
Curt termini

2021

Campanyes sensibilització
Participació fires locals
Promoció producte agroalimentari local
Creació d’un espai de treball entre el sector
agroalimentari amb els restauradors locals
Estudi valoració accions comunicació
Definició pla d’acció comunicació producte
agroalimentari local al’exterior

Participació en fires a l’exterior, (Fòrum
Gastronòmic, Mercat de Mercats, etc.)
TOTAL ACCIÓ 3.b.6
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Accions comercials de promoció del producte agroalimentari
3.b.7
OBJECTIU ESPECÍFIC


Projectes
PRIORITAT
Curt termini

Desenvolupar accions directes per promoure la penetració del producte agroalimentari local a diferents mercats, com a
via de creixement del sector i indirectament de major reconeixement del sector

ACTIVITATS


Anàlisi de la viabilitat d’establir un punt de comercialització conjunta a l’àrea metropolitana: Estudi del format, model de
gestió, temporalitat, actors implicats, etc.



Missions comercials i missions comercials inverses: Organitzar visites conjuntes a distribuïdors en àrees seleccionades pels
productors i visites d’aquests a les instal·lacions dels productors a la comarca, per fer-ne una coneixença directa. Es poden
plantejar per zones d’interès dels productors o per subsectors (p.e. Productors de vi). Inclou reunions prèvies
preparatòries, contactes amb els distribuïdors i organització de la visita



Foment i impuls d’activitats per ajudar a la venda de proximitat i el desenvolupament de circuits curts de comercialització:
Reunions amb productors, comerciants locals, restauradors, coneixença d’experiències, seminaris i tallers amb aquests
agents i accions de difusió entre el públic local



Prova pilot de definició estratègica del posicionament del producte agroalimentari local a l’exterior amb aquells
productors que vulguin: Estudi de l’estratègia i treball amb aquells productors interessats i acompanyament en la
implantació

RESULTATS




1 estudi de viabilitat per un punt de comercialització 
conjunta

Organització d’1 missió comercial a una àrea d’interès



Organització d’1 missió comercial inversa

1 acció de difusió pel foment de la venda de proximitat
Estudi d’estratègia de posicionament i accions conjuntes
a l’exterior
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Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Accions comercials de promoció del producte agroalimentari
3.b.7
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust)
Ajuntament de Tremp (Àrea de Comerç)

PRIORITAT
Curt termini

Productors agroalimentaris de la comarca
Comerciants de productes agroalimentaris
Productors agrícoles
Restauradors
Públic general local

INDICADORS DE SEGUIMENT


Estudi de viabilitat per a la comercialització



Nombre de participants en les missions comercials



Reunions amb productors, comerciants i restauradors per a la venda de proximitat



Tallers, seminaris o coneixements d’experiències dirigits a productors, comerciants i restauradors



Accions de difusió de la venda de proximitat vers el públic general



Reunions de treball amb els productors interessats en la prova pilot de venta fora de la comarca



Estudi de l’estratègia per al posicionament dels productors interessats fora de la comarca

PRESSUPOST

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES



15.000€ Estudi de viabilitat per a la comercialització

Recursos propis, AODL 7 comarques



5.000€ Missions comercials



15.000€ Accions de difusió de la venda de proximitat



8.000€ Estudi estratègic per al posicionament dels productors
interessats fora de la comarca

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS


RRHH: Un tècnic responsable o AODL



Tecnològics: Sistemes informàtics, telefònics



Altres: Materials de difusió
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Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Accions comercials de promoció del producte agroalimentari
3.b.7
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

PRIORITAT
Curt termini

2018

2019

2020

2021

Anàlisi viabilitat punt comercialització conjunt
Missions comercials i missions comercials inverses
Foment i impuls activitats ajuda a la venda de proximitat i el
desenvolupament de circuits curts de comercialització
Prova pilot definició estratègica posicionament producte
agroalimentari local a l’exterior
TOTAL ACCIÓ 3.b.7
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b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Promoure la participació i desenvolupar conjuntament programes d’activitats que
Curt termini
permetin atraure persones a la comarca, donant suport a les empreses que ho facin
3.b.8
OBJECTIU ESPECÍFIC
 El turisme agroalimentari té capacitat d’atracció de visitants i repercuteix positivament tant per als productors
que realitzen activitats com ara visites d’obradors, tallers dirigits al públic, etc. com a nivell de comarca en
general. L’objectiu és doncs potenciar aquest tipus d’activitats a la comarca
ACTIVITATS
 Accions de sensibilització dirigides als productors agroalimentaris


Intercanvis de coneixement i experiències sobre turisme agroalimentari



Assessorament i acompanyament al desenvolupament i millora de producte turístic agroalimentari, per part dels
productors



Estudi per al disseny i implantació d’activitats vinculades al turisme agroalimentari, incloent una valoració d’una
ruta agroalimentaria

 Reunions de valoració i en el seu cas de disseny i preparació d’activitats conjuntes amb els productors interessats
RESULTATS
 1 acció de sensibilització dirigida als productors agroalimentaris en forma de reunió o seminari


1 acció d’intercanvi de coneixement i experiències



1 acció d’acompanyament al desenvolupament de productes turístics agroalimentaris amb la participació de 8
productors



1 estudi per al disseny i implantació d’activitats conjuntes
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Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Promoure la participació i desenvolupar conjuntament programes d’activitats que
permetin atraure persones a la comarca, donant suport a les empreses que ho facin
3.b.8
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust)

PRIORITAT
Curt termini

Productors agroalimentaris de la comarca
Restauradors

Consell Comarcal (àrea de turisme) i altres tècnics de turisme Productors agrícoles
dels municipis, per al suport al disseny i millora dels productes Agents i operadors turístics
turístics i accions de sensibilització

INDICADORS DE SEGUIMENT


Accions de sensibilització dirigida als productors agroalimentaris



Accions d’intercanvi de coneixement i experiències



Nombre de productors que participen en les accions d’acompanyament al desenvolupament de productes turístics
agroalimentaris



Estudi per al disseny i implantació d’activitats conjuntes



Nombre de participants en les reunions de disseny i preparació d’activitats

PRESSUPOST

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES



10.000€ Accions de sensibilització

Recursos propis, AODL i 7 comarques



15.000€ Accions d’intercanvi d’experiències



20.000€ Accions d’acompanyament al desenvolupament
de productes turístics agroalimentaris



15.000€ Estudi per al disseny i implantació d’activitats
conjuntes

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS


RRHH: Un tècnic responsable o AODL
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Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Promoure la participació i desenvolupar conjuntament programes d’activitats que
permetin atraure persones a la comarca, donant suport a les empreses que ho facin
3.b.8

PRIORITAT
Curt termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ

2017

2018

2019

2020

2021

Accions sensibilització
Intercanvis coneixement i experiències
Assessorament i acompanyament desenvolupament i
millora producte turístic agroalimentari
Estudi disseny i implantació activitats vinculades al
turisme agroalimentari
Reunions de valoració, disseny i preparació d’activitats
conjuntes
TOTAL ACCIÓ 3.b.8
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b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Impuls d’un Think Tank al voltant del sector agroalimentari
Curt termini
3.b.9
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Impulsar accions de recerca investigació i debat al voltant del sector agroalimentari des del Pallars Jussà amb la
participació d’actors locals i a partir del seu coneixement, per al foment de la innovació i talent local
ACTIVITATS
 Organització de jornades de treball, conferències, estudis, debats i investigacions al voltant de temàtiques
d’interès per als productors agroalimentaris i agrícoles: la implantació del regadiu, la utilització de les noves
tecnologies al món rural, la retenció de valor dins de la cadena de valor del sector, la implantació de nous cultius i
noves tècniques, etc.


Organització d’un grup de coordinació i planificació de les activitats format per productors agroalimentaris i
agrícoles i representants institucionals amb presència a la comarca: Oficina del DARP, PallarsActiu, i el Consell
Comarcal

RESULTATS
 Constitució del grup de coordinació


Organització de 2 activitats al voltant de temàtiques d’interès per als productors agroalimentaris i agrícoles
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Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Impuls d’un Think Tank al voltant del sector agroalimentari
3.b.9
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust)
Productors agroalimentaris
Productors agrícoles
APAT, Oficina del DARP, PallarsActiu, El Consell Comarcal,
com a col·laboradors
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Constitució del grup de coordinació


Nombre d’agents privats membres del grup de coordinació



Nombre de reunions del grup de coordinació



Nombre d’activitats desenvolupades

PRIORITAT
Curt termini

 Nombre de participants en les activitats desenvolupades
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
30.000€
Recursos propis, AODL, 7 comarques
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL




Altres: materials de comunicació

Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Impuls d’un Think Tank al voltant del sector agroalimentari
3.b.9
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

PRIORITAT
Curt termini

2020

2021

Jornades de treball, conferències, estudis, debats i
investigacions

Grup de coordinació i planificació d’activitats
TOTAL ACCIÓ 3.b.9
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Continuar el suport a la professionalització del sector oleícola
Mig termini
3.b.10
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Continuar amb els objectius d’Al Teu Gust per a la millora de la competivitat i professionalització del sector de l’oli
a la comarca i donar suport a l’Associació de Productors d'Oli del Pallars
ACTIVITATS
 Execució de les accions previstes en l’estratègia de desenvolupament del sector compartida amb els productors


Seguir treballant per donar a conèixer el potencial del sector oleícola entre els productors, a través reunions,
seminaris, estudis, presentació de casos d’èxit, intercanvis d’experiències, etc.



Seguir treballant a través de formació i assessorament especialitzats als productors



Estudis sobre les diferents varietats i la seva adaptació al territori i tècniques de producció



Continuar les tasques de suport al desenvolupament de l’associació de productors, a través del treball conjunt i el
desenvolupament d’activitats

RESULTATS
 Desenvolupament d’una acció orientada a la sensibilització del sector vers la seva professionalització



Desenvolupament d’1 acció formativa i d’assessorament especialitzat a almenys 5 productors locals



Desenvolupament d’almenys un estudi



4 reunions de treball amb l’associació de productors oleícoles



1 Projecte executat en el marc de les actuacions consensuades amb els sector
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b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Continuar el suport a la professionalització del sector oleícola
Mig termini
3.b.10
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust)
Associació de productors d’oli
Altres productors oleícoles
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombres d’accions de sensibilització desenvolupades


Accions formatives i d’assessorament realitzades



Estudis realitzats



Nombre de reunions amb l’associació de productors oleícoles

 Nombre de projectes executats
PRESSUPOST
9.000€ per les accions formatives i d’assessorament

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques (pels estudis)

12.000€ pels estudis
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Continuar el suport a la professionalització del sector oleícola
3.b.10
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

PRIORITAT
Mig termini

2018

2019

2020

2021

Execució de les accions previstes en l’estratègia de
desenvolupament del sector compartida amb els productors.

Acció sensibilització del sector vers la seva professionalització
Acció formativa i d’assessorament especialitzat
Estudi (1 mínim)
Reunions de treball amb l’associació de productors oleícoles
TOTAL ACCIÓ 3.b.10
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b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Continuar el suport a la professionalització sector vitivinícola
Curt termini
3.b.11
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Dins del treball per a la professionalització i dinamització del sector agroalimentari, continuar el treball específic
amb el sector vitivinícola del Pallars Jussà
ACTIVITATS
 Treball conjunt amb els agents per la identificació i definició d’àmbits específics per a accions de formació i
assessorament i avaluació de la demanda potencial


Assessorament i formació i assessoraments especialitzats en matèries identificades



Desenvolupament d’un relat sobre vi i territori, alineat amb el relat general i el turístic, amb la participació dels
productors vitivinícoles locals



Desenvolupament d’altres accions consensuades amb els productors vitivinícoles locals



Implantació del pla d’actuacions per a la millora competitiva del sector vitivinícola de la subzona Pallars



Coneixement d’experiències fora del nostre territori que permetin la transferència de coneixements útils,
transferibles i aplicables a la subzona Pallars
RESULTATS
 Desenvolupament d’un programa de formació i assessoraments especialitzats amb la participació d’almenys 4
productors


S’arriba a un relat conjunt sobre vi i territori



Desenvolupament del pla d’actuacions per a la millora competitiva del sector vitivinícola



2 Accions implantades del pla d’actuacions per a la millora de la competivitat i foment de la cooperació del sector
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b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Continuar el suport a la professionalització sector vitivinícola
Curt termini
3.b.11
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust)
Productors vitivinícoles de la comarca

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Reunió per definir els àmbits específics de formació i assessorament


Nombre de participants en les accions de formació i assessorament



Reunions de treball per al desenvolupament del relat sobre el territori

 Nombre d’accions implantades del pla d’actuacions per a la millora competitiva del sector vitivinícola
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
6.000€ per les accions formatives i d’assessorament
Recursos propis, AODL, 7 comarques
14.000 per les accions de coneixement d’experiències
12.000€ per al desenvolupament del relat al territori
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Continuar el suport a la professionalització sector vitivinícola
3.b.11
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

PRIORITAT
Curt termini

2019

2020

2021

Treball conjunt amb agents
Assessorament i formació especialitzats
Desenvolupament relat vi i territori
Desenvolupament altres accions
Implantació del pla d’actuacions per a la millora
competitiva del sector vitivinícola de la subzona Pallars
TOTAL ACCIÓ 3.b.11
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b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Seguir treballant per a la professionalització del sector de la restauració, a
Curt termini
3.b.12
través d’assessoraments, formacions
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Continuar amb els objectius d’Al Teu Gust per a la millora de la competitivitat i professionalització del sector de la
restauració
ACTIVITATS
 Treball conjunt amb els agents per l’identificació i definició d’àmbits específics per a accions de formació i
assessorament i avaluació de la demanda potencial


Assessorament i formació i assessoraments especialitzats en matèries identificades, incloent seminaris, tallers,
etc.



Donar eines perquè els restaurants facin visible al seus clients que en la seva cuina utilitzen producte local i que
això sigui un valor afegit de qualitat i de compromís amb el territori



Difondre les bones pràctiques dels restaurants del Pallars Jussà que usen habitualment producte local

RESULTATS
 Desenvolupament d’un programa de formació i assessoraments especialitzats amb la participació d’almenys 20
restauradors


1 seminari professionalitzadors específics realitzats anualment



10 acompanyaments personalitzats realitzats anualment



La totalitat dels restaurants incorporin en les seves cartes el producte local
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b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Seguir treballant per a la professionalització del sector de la restauració, a
Curt termini
3.b.12
través d’assessoraments, formacions
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust)
Restauradors de la comarca

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre d’accions formatives i d'assessorament realitzades amb els restauradors de la comarca


Nombre de participants en les accions de formació i assessorament



Nombre de restaurants que incorporen el producte local en la seva cuina

 Nombre de reunions realitzades per tal d’identificar les necessitats del sector
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
15.000€ per les accions formatives i d’assessorament
Recursos propis, AODL, 7 comarques
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Seguir treballant per a la professionalització del sector de la restauració, a
3.b.12
través d’assessoraments, formacions
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

PRIORITAT
Curt termini

2021

Treball conjunt amb agents
Assessorament i formació especialitzats
Visibilització de l'ús del producte local
Difusió de bones pràctiques
TOTAL ACCIÓ 3.b.12
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b. Sector Agroalimentari

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Anàlisi de la viabilitat de diferents projectes
Curt termini
3.b.13
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Ajudar a la professionalització, la innovació, l’eficiència i la qualitat del producte agroalimentari, en línia amb
l’acció 3.b.4, a través de l’anàlisi de la viabilitat de diferents projectes en aquesta línia amb demanda dins el
sector
ACTIVITATS
 Reunions amb agents del sector per valorar la idoneïtat i interès per desenvolupar diferents estudis orientats al
desenvolupament del territori i la creació de llocs de treball dins el sector agrícola i agroalimentari


Estudi de viabilitat de les diferents alternatives de molí d’oli i valoració dels avantatges i inconvenients de
cadascuna d’elles (Molis individuals, molí obert a tots els productors, molí per a l’associació de productors),
vinculat a l’estudi sobre el desenvolupament del sector oleícola i diversificació de l’oferta productiva a la comarca



Estudi de viabilitat i opcions estratègiques pels escorxadors de la comarca. Des de la perspectiva d’orientació a
carns ecològiques, envasament de la carn, optimització del procés productiu i de la gestió de comandes, etc.



Estudi de viabilitat per al desenvolupament del sector ecològic agrícola i ramader a la comarca



Estudis per a la implantació i desenvolupament de nous cultius de secà i regadiu

 Altres estudis plantejats a partir de reunions amb el sector
RESULTATS
 1 reunió de treball amb els agents per validar els diferents projectes a estudiar


A partir dels diferents estudis els grups de productors interessats poden desenvolupar, donada la seva viabilitat,
nous projectes de desenvolupament econòmic i de creació d’ocupació al territori
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Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Anàlisi de la viabilitat de diferents projectes
3.b.13
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Ajuntament de Tremp

PRIORITAT
Curt termini
DESTINATARIS
Productors agroalimentaris
Productors agrícoles

Altres ajuntaments de la comarca
Responsables dels equipaments
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre de reunions d’identificació d’estudis


Nombre de participants



Nombre d’agents interessats en cada estudi

 Nombre d’estudis realitzats
PRESSUPOST
18.000€ per estudi

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

b. Sector Agroalimentari

PROJECTE
Acció
Anàlisi de la viabilitat de diferents projectes
3.b.13
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

PRIORITAT
Curt termini

2018

2019

2020

2021

Reunions amb agents
Estudi viabilitat alternatives molí d’oli
Estudi viabilitat i opcions estratègiques escorxadors
Estudi viabilitat sector ecològic agrícola i ramader
Estudis implantació i desenvolupament nous cultius
secà i regadiu
Altres estudis
TOTAL ACCIÓ 3.b.13

311

Línia estratègica 3
Desenvolupament de l’activitat econòmica com
a motor de la transformació de la comarca
c. Sector Turístic:
3.c.1- Anàlisi, revisió i posada en valor del Pla d’Acció Turístic de 2011 conjuntament
amb el sector
3.c.2- Comunicació
3.c.3- Desestacionalització/Diversificació
3.c.4- Treball en xarxa
3.c.5- Segmentació
3.c.6- Informació
3.c.7-Formació
3.c.8- Sostenibilitat
3.c.9- Millora de la qualitat de la destinació
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
c. Sector Turístic

PROJECTE
Anàlisi, revisió i posada en valor del Pla d’Acció Turístic de 2011
conjuntament amb el sector
OBJECTIU ESPECÍFIC
Acció 3.c.1


Projectes
PRIORITAT
Curt termini

D’una banda fer extensiu l’anàlisi i contingut del Pla d’acció turística de 2011 als agents, comunicar els passos fets des d’aleshores i
revisar de forma conjunta el document per tal d’actualitzar-lo i que continuï sent el document marc que orienti l’estratègia i les
actuacions a la comarca

ACTIVITATS


Fer un recull de les mesures empreses en el marc del Pla d’Acció de 2011



Fer extensiu el document als principals agents que treballen en el sector turístic o amb aquest sector (Ajuntaments, associacions
sectorials i empreses)



Reunió i debat amb representants d’aquests agents per posar en valor el treball realitzat i avaluar la vigència del pla. En una revisió
preliminar s’apunten les següents línies, prioritzant la comunicació i la desestacionalització:
Comunicació
Desestacionalització/Diversificació
Treball en xarxa
Segmentació
Informació
Formació
Sostenibilitat



Actualització del pla d’acció del sector turístic de la comarca

RESULTATS


1 document-resum de la implantació del pla



1 reunió de debat amb els agents representatius vinculats al sector



1 document d’actualització del pla d’acció
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Anàlisi, revisió i posada en valor del Pla d’Acció Turístic de 2011
Curt termini
conjuntament amb el sector
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal (àrea de turisme)
Ajuntaments que desenvolupen projectes turístics propis
Acció 3.c.1

Resta d’ajuntaments de la comarca
Empreses del sector turístic
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Recull de mesures desenvolupades


Nombre d’agents a qui s’envia el recull de mesures i el pla d’acció vigent



Nombre de participants a la reunió debat per a la seva actualització



Percentatge d’agents privats participant en aquesta reunió

 Document d’actualització del pla
PRESSUPOST
20.000€ Document d’actualització del pla

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Anàlisi, revisió i posada en valor del Pla d’Acció Turístic de 2011
conjuntament amb el sector
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
Acció 3.c.1

2017

2018

2019

Curt termini

2020

2021

Recull mesures Pla Acció 2011
Reunió debat
Elaboració document actualització Pla Acció 2011
TOTAL ACCIÓ 3.c.1
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE
Acció 3.c.2 Comunicació
OBJECTIU ESPECÍFIC


PRIORITAT
Curt termini

Desenvolupar una estratègia comunicativa i un conjunt d’accions orientades a seguir explotant el potencial del sector
turístic a la comarca i la seva difusió per atraure visitants al territori

ACTIVITATS


Definir el posicionament turístic a partir d’un relat coherent amb el del territori: Treball conjunt amb els agents del
territori i desenvolupament d’un pla de posicionament turístic de la destinació, que ha d’estar alineat amb el relat que es
defineixi com a comarca i del producte agroalimentari (en línia amb l’acció 3.b.3)



Continuar amb el desenvolupament de les accions comunicatives dissenyades: D’acord amb el Pla d’Acció de 2011 i
l’estratègia de difusió comunicativa de 2013 i l’acció Estratègia de posicionament i comunicació de l’oferta turística de la
comarca realitzada el 2016



Disseny d’una estratègia comunicativa, de posicionament i millora de la reputació online, especialment en xarxes socials:
De forma especial, treballar la imatge i la reputació online dels diferents museus, actius i organismes públics amb pàgines
web turístiques. Disseny i millora de la seva imatge



Remodelació dels elements de comunicació dels diferents organismes d’acord amb l’estratègia de posicionament turístic i
estratègia comunicativa online (per exemple pàgines web, díptics, fulletons, etc.)



Coordinar estratègies de màrqueting i comunicació, entre els agents que en desenvolupen: Reunions de coordinació dels
diferents projectes i línies d’actuació dels organismes que en desenvolupen per tal d’alinear-les amb l’estratègia turística
comuna i l’agroalimentària

RESULTATS


1 Document de posicionament turístic de la comarca



Elaboració de materials comunicatius



1 Document d’estratègia comunicativa online



Els organismes públics participants adapten la seva imatge i comunicació a les estratègies definides
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE
Acció 3.c.2 Comunicació
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ

PRIORITAT
Curt termini

DESTINATARIS

Consell Comarcal (àrea de turisme)

Ajuntaments que desenvolupen projectes turístics propis

Altres tècnics de turisme dels municipis

Resta d’ajuntaments de la comarca

Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust), per la
coordinació amb el relat general i
agroalimentari

Empreses del sector turístic
Públic general

Empreses del sector turístic

INDICADORS DE SEGUIMENT


Reunions de treball per a la definició del posicionament turístic com a comarca



Document estratègic de posicionament



Accions comunicatives i materials elaborats



Reunions amb els agents públics per a la definició d’una estratègia comunicativa online



Document d’estratègia comunicativa online



Nombre d’agents públics que adapten la seva imatge a l’estratègia definida



Reunions de coordinació per a l’alineament de les estratègies turístiques locals amb la global de comarca

PRESSUPOST

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES

18.000€ Document de posicionament turístic

Recursos propis, AODL, 7 comarques

5.000€ Accions comunicatives
5.000€ Document d’estratègia comunicativa online

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS


RRHH: Un tècnic responsable o AODL



Tecnològics: Sistemes informàtics



Altres: materials de difusió
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.2 Comunicació

Curt termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Definició posicionament turístic
Continuació desenvolupament accions comunicatives
Disseny estratègia comunicativa
Remodelació elements comunicació
Coordinació estratègies màrqueting i comunicació
TOTAL ACCIÓ 3.c.2
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
c. Sector Turístic

PROJECTE
Acció 3.c.3 Desestacionalització/Diversificació

Projectes
PRIORITAT
Mig termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Dirigir accions específiques per captar nous tipus de turisme que vinguin a la comarca fora de la temporada
d’estiu i caps de setmana, també amb la òptica de generació de llocs de treball més estables dins el sector
ACTIVITATS
 Estudi dels segments claus del mercat turístic i focus en aquells que tenen uns hàbits de consum
desestacionalitzats, a partir del debat amb els agents turístics locals


Dissenyar plans específics per a segments de mercat concrets, que afavoreixin la desestacionalització del sector.
Molts d’ells estan identificats en el document d’estratègia de difusió comunicativa de 2013 (com poden ser joves
menors de 30, sèniors, famílies, grups corporatius, etc.). Cal treballar la seva quantificació, localització, definició
d’una estratègia comunicativa dirigida a ells, etc.



Implementació d’un projecte per a la captació de turisme fora de temporada: Disseny d’accions específiques per
aquest tipus de turisme, disseny d’accions de comunicació orientades als segments, etc.
RESULTATS
 Selecció de 3 segments de mercat amb hàbits de consum fora de l’estiu i caps de setmana


Disseny d’un pla d’acció per abordar cadascun dels segments escollits



Projecte per a la captació de turisme fora de temporada
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.3 Desestacionalització/Diversificació
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal (àrea de turisme)
Altres tècnics de turisme dels municipis

Mig termini
DESTINATARIS
Agents vinculats al sector turístic
Públic general

Resta d’ajuntaments de la comarca
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Estudi dels diferents segments de turisme


Reunions de treball amb els agents del sector per seleccionar els segments clau i dissenyar l’estratègia



Plans d’acció definits

 Projecte per a la captació de turisme de fora de temporada
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
15.000€ Estudi dels diferents segments de turisme
Recursos propis, AODL, 7 Comarques,
innovadors i experimentals
8.000€ cada pla d’acció

Projectes

100.000€ Projecte per a la captació de turisme fora de
temporada
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.3 Desestacionalització/Diversificació

Mig termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Estudi segments de mercat
Disseny plans específics per s segments de mercat concrets
Implementació projecte captació turisme fora de temporada
TOTAL ACCIÓ 3.c.3
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
c. Sector Turístic

PROJECTE
Acció 3.c.4 Treball en xarxa
OBJECTIU ESPECÍFIC


Projectes
PRIORITAT
Curt termini

Treball entre els agents locals i oportunitats de col·laboració entre el sector turístic amb altres sectors de l’economia del Pallars
Jussà, comarques veïnes o amb altres territoris estratègics

ACTIVITATS


Treball conjunt per a l’alineament de l’estratègia i posicionament del producte agroalimentari turísticament. Treball conjunt amb Al
Teu Gust per donar visibilitat al producte agroalimentari local des del punt de vista turístic. Coordinar l’estratègia agroalimentària
amb l’estratègia turística de la comarca (en línia amb l’acció 3.b.3)



Visibilització dels establiments que utilitzen producte local, tant a nivell de comerç com d’hostaleria i restauració, així com mesures
de foment d’aquest tipus d’actuacions (tallers, seminaris, reunions de treball, etc.



Exploració d’oportunitats de col·laboració amb altres sectors, com per exemple serveis socials (per exemple en millora de
l’accessibilitat dels equipaments o d’accions orientades als col·lectius atesos)



Treball conjunt amb les associacions empresarials turístiques (APAT i Cases de pagès) per la coordinació d’accions i per la millora i el
suport a la campanya “Vine al Pallars, viu el Jussà”.



Treball conjunt amb els equipaments turístics (museus, espais visitables, telefèric...) i espais d’interès turístic per la coordinació en
estratègies i pel desenvolupament de nous productes lligats a aquests elements d’interès.



Potenciació de la coordinació amb les oficines de turisme i punts d’informació turística existents (Epicentre, Isona, Pobla i Vall Fosca)
per la millor en la gestió de la informació i el coneixement dels visitants (lligat amb acció 3.c.7)



Exploració d’oportunitats de col·laboració amb altres territoris, com les comarques veïnes, o altres territoris no veïns però que
tinguin un interès estratègic pel desenvolupament del turisme a la comarca.

RESULTATS


1 pla d’impuls del sector agroalimentari turísticament



1 pla de visibilització i reconeixement dels establiments que utilitzen producte local



1 acció de foment de la utilització del producte local per part de comerços, restaurants, etc.



1 acord de col·laboració turística amb un altre territori
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.4 Treball en xarxa

Curt termini

ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ

DESTINATARIS

Consell Comarcal (Àrea de turisme)

Sector turístic
Sector agroalimentari
De forma conjunta amb altres tècnics de turisme de la
Comerç local
comarca, Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust), altres
Restaurants
ajuntaments de la comarca, responsables dels equipaments
Públic general
turístics, associacions del territori com APAT.

INDICADORS DE SEGUIMENT


Reunions de treball amb representants dels diferents sectors, entitats i territoris



Pla d’impuls del sector agroalimentari turísticament



Pla de visibilització i reconeixement dels establiments que utilitzen producte local



Accions de foment de la utilització del producte local realitzades

PRESSUPOST

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES



18.000€ Pla
turísticament



15.000€ Pla de visibilització i reconeixement dels
establiments que utilitzen producte local



10.000€ Accions de foment de la utilització del producte
local realitzades

d’impuls

del

sector

agroalimentari Recursos propis, AODL, 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS


RRHH: Un tècnic responsable o AODL



Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.4 Treball en xarxa

Curt termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Elaboració pla d’impuls del sector agroalimentari
turísticament

Elaboració pla de visibilització i reconeixement
establiments que utilitzen producte local
Acció foment ús producte local
Treball conjunt amb les associacions empresarials
turístiques
Treball conjunt amb els equipaments turístics
Potenciació de la coordinació amb les oficines de
turisme i punts d’informació turística existents
Exploració d’oportunitats de col·laboració amb altres
territoris
TOTAL ACCIÓ 3.c.4
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.5 Segmentació

Mig termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Potenciar el desenvolupament del turisme local a través de l’exploració del potencial de diferents tipologies
(natura, aventura, patrimoni, etc.), sempre mantenint la integració dins l'estratègia de posicionament i relat que
es defineixi. Explorar nous segments de turisme com a fonts de creació d’activitat i ocupació
ACTIVITATS
 Identificació de tipologies de turisme que poden tenir potencial a la comarca, de forma conjunta amb els agents
del territori. Com poden ser: l’observació de fauna, el patrimoni de la guerra civil o el patrimoni romà, entre
d’altres


Estudis per a la potenciació de diferents tipologies de turisme, aprofitant els recursos endògens de la comarca:
natura, història i patrimoni



Anàlisi d’experiències internacionals en matèria de turisme d’esports d’aventura, de natura, de descoberta del
patrimoni, culturals, etc. i posicionament de territoris de muntanya amb característiques similars

RESULTATS
 Almenys 1 estudi per a la potenciació d’una tipologia de turisme amb potencial a la comarca


Anàlisi d’almenys 4 experiències d’èxit internacionals
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.5 Segmentació
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal (àrea de turisme)

Mig termini
DESTINATARIS
Agents turístics
Públic general

Col·laborant amb ajuntaments de la
comarca i responsables dels actius
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Reunions de treball per a la identificació de tipologies de turisme amb potencial de desenvolupament a la
comarca


Nombre d’estudis per a la potenciació de diferents tipologies de turisme



Nombre d’experiències internacionals analitzades

PRESSUPOST
20.000€ per l’estudi de tipologies de turisme

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques

10.000€ per l’anàlisi d’experiències internacionals

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.5 Segmentació

Mig termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Identificació tipologies de turisme
Estudis potenciació tipologies de turisme
Anàlisi experiències internacionals
TOTAL ACCIÓ 3.c.5
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c. Sector Turístic

PROJECTE
Acció 3.c.6 Informació

Projectes
PRIORITAT
Curt termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Disposar d’indicadors de control, seguiment i avaluació i obtenció d’informació sobre les activitats
desenvolupades, les visites als equipaments i del Pallars Jussà com a destinació en el seu conjunt
ACTIVITATS
 Gestió de la destinació: Establiment d’indicadors de gestió i control dels actius turístics i agents. CRM que reculli
informació sobre visitants, els actius, establiments, punts d’informació, etc.


Desenvolupament d’un quadre de comandament de la destinació turística pensat en el seu conjunt, de forma
treballada i acordada amb els diferents agents (i respectant la privacitat i la confidencialitat de les dades dels
agents privats), acordant també quin tipus de dades es comparteixen

RESULTATS
 Els equipaments turístics i agents disposen d’un sistema de recollida d’informació sobre els seus visitants


Es disposa de dades fiables al voltant dels actius de la comarca: visitants en un indret determinat, procedència,
perfil, nombre de llocs visitats, etc. Tot plegat amb una perspectiva global, més enllà de qui és el gestor de l’actiu
concret, per tal de tenir una visió de conjunt



Es desenvolupa 1 reunió de seguiment, valoració control i planificació conjunta entre els diferents agents
integrats en la xarxa d’informació de la destinació. La informació global i completa ha de facilitar la presa de
decisions i la coordinació d’aquestes

328

LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.6 Informació
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal (àrea de turisme)
Gestors dels actius turístics de la comarca

Curt termini
DESTINATARIS
Agents turístics
Ajuntaments
Gestors dels actius turístics de la comarca

Tècnics de turisme municipals
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre d’agents turístics i gestors dels equipaments que implementen sistemes de gestió


Nombre d’agents turístics i gestors dels equipaments que comparteixen dades



Nombre d’agents privats que comparteixen dades

 Nombre de reunions d’avaluació de resultats
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
50.000€ (en funció del nombre d’actius sobre els que es Recursos propis, AODL, 7 comarques
recullin dades)
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics, sistemes de gestió de dades i CRM
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.6 Informació

Curt termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Gestió destinació: indicadors i CRM
Quadre comandament destinació turística
Reunió seguiment, valoració control i planificació conjunta
TOTAL ACCIÓ 3.c.6
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c. Sector Turístic

PROJECTE
Acció 3.c.7 Formació

Projectes
PRIORITAT
Mig termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Millorar la qualitat de la destinació a través de la millora dels professionals i empreses del sector, des de la
perspectiva del visitant, però també des de la generació de llocs de treball de qualitat i més estables
ACTIVITATS
 Revisar les necessitats de professionalització i formació en el sector. Reunions de treball amb els agents del sector
per revisar les necessitats formatives, necessitats d’assessorament especialitzat i la idoneïtat de les activitats
següents


Impuls d’un Pla de professionalització turística coordinat entre els diferents agents de la comarca, amb
formacions i assessoraments especialitzats



Pla de suport als agents turístics en la definició i disseny de productes, que ja estiguin desenvolupant. Formació,
assessorament especialitzat, seminaris, etc.



Potenciació del coneixement de la comarca (recursos, actors, potencials...) per part dels agents turístics

RESULTATS
 Es realitza un pla de formació i assessoraments especialitzat a empreses del sector dirigit a almenys 20 empreses
turístiques de la comarca


Es realitza un pla de suport específic per a la creació de productes turístics dirigit a empreses de la comarca, que
compta amb la participació d’almenys 10 empreses
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.7 Formació
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal (àrea de turisme)

Mig termini
DESTINATARIS
Empreses del sector turístic de la comarca

APAT (com a agent destacat de representació del sector)
Altres agents de la comarca que duen a terme formació
(per coordinació)
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Sessions de treball amb els agents del territori per identificar les necessitats formatives


Nombre de participants en les diferents accions del Pla de professionalització turística

 Nombre de participants en les diferents accions Pla de suport a la creació de producte turístic
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
20.000€ Pla de professionalització turística
Recursos propis, AODL, 7 comarques, Projectes innovadors
i experimentals
10.000€ Pla de suport en la definició i disseny de
productes
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.7 Formació

Mig termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Revisió necessitats professionalització i formació al sector
Pla de professionalització turística coordinat
Pla de suport a agents turístics en la definició i disseny de productes
Potenciació del coneixement de la comarca (recursos, actors,
potencials...) per part dels agents turístics
TOTAL ACCIÓ 3.c.7
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c. Sector Turístic

PROJECTE
Acció 3.c.8 Sostenibilitat

Projectes
PRIORITAT
Mig termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 La sostenibilitat i en concret l’impuls a la mobilitat sostenible ha estat l’aposta del sector públic i dels agents
privats de la comarca en els darrers anys
ACTIVITATS
 Potenciació de la mobilitat sostenible a la comarca. Disseny i estudi de viabilitat de mesures per millorar la
mobilitat del visitant a la comarca


Estudi per a l’adequació de l’oferta turística a l’estratègia sostenible de la comarca: adequació dels productes i
dels actius turístics en base a la sostenibilitat turística



Accions de millora dels equipaments turístics i infraestructures vinculades orientat a la mobilitat sostenible



Desenvolupament d’un projecte per al foment de la creació d’empreses i llocs de treball vinculats a la mobilitat
sostenible dins el sector turístic: Accions de sensibilització, tallers de creació d’idees al voltant de la mobilitat
sostenible (amb l’aportació dels estudis anteriors), assessorament i formació especialitzada als projectes
resultants per materialitzar-se
RESULTATS
 1 estudi de viabilitat de diferents mesures de millora de la mobilitat a la comarca


1 estudi per a l’adequació de l’oferta turística a l’estratègia sostenible de la comarca



Accions de millora dels equipaments turístics i infraestructures vinculades orientat a la mobilitat sostenible



Projecte per al foment de la creació d’empreses i llocs de treball vinculats a la mobilitat sostenible vinculat al
sector turístic
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE
Acció 3.c.8 Sostenibilitat
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal (àrea de turisme)
Consell Comarcal (àrea de promoció econòmica)

PRIORITAT
Mig termini

DESTINATARIS
Agents turístics
Públic general

INDICADORS DE SEGUIMENT


Estudis de viabilitat de diferents mesures de millora de la mobilitat a la comarca



1 estudi per a l’adequació de l’oferta turística a l’estratègia turística sostenible de la comarca



Accions de millora dels equipaments turístics i infraestructures vinculades orientat a la mobilitat sostenible



Nombre de participants al projecte per al foment de la creació d’empreses i llocs de treball vinculats a la mobilitat sostenible dins el
sector turístic



Nombre de projectes que completen l’itinerari de formació i assessorament



Nombre de projectes que es materialitzen

PRESSUPOST



FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES

18.000€ estudi de viabilitat de diferents mesures de millora de Recursos propis, AODL, 7 comarques, Subvencions per al
la mobilitat a la comarca
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme,
Projectes innovadors i experimentals
18.000€ estudi per a l’adequació de l’oferta turística a
l’estratègia sostenible de la comarca



Fins a 400.000€ Accions de millora dels equipaments turístics



30.000€ Projecte per al foment de la creació d’empreses i llocs
de treball vinculats a la mobilitat sostenible dins el sector
turístic

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS


RRHH: Un tècnic responsable o AODL



Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.8 Sostenibilitat

Mig termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Disseny i estudi de viabilitat de millores a la mobilitat sostenible
Estudi adequació oferta turística a estratègia comarcal mobilitat sostenible
Millora equipaments turístics i infraestructures envers la mobilitat sostenible
Desenvolupament projecte foment creació empresesi lloc de treball vinculats
a la mobilitat sostenible
TOTAL ACCIÓ 3.c.8
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
c. Sector Turístic

PROJECTE
Acció 3.c.9 Millora de la qualitat de la destinació

Projectes
PRIORITAT
Curt termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Realitzar actuacions diverses sobre la destinació turística per millorar l’experiència del visitant
ACTIVITATS
 Anàlisi i adequació dels horaris dels equipaments turístics i adaptació a la demanda. Garantir una oferta mínima
permanent al llarg de la setmana


Anàlisi de les necessitats de millora o rehabilitació dels actius amb major potencial d’atracció de visitants. Pla de
millora dels equipaments turístics



Projecte per a l’avaluació i identificació d’àmbits de millora de diferents productes turístics i d’agents
(allotjaments, restaurants, museus, etc.) des de la perspectiva de l’usuari, a través de la tècnica del client
misteriós



Valorització de les marques internacionals: Geopoarc, Starlight, etc. Pla de valorització i comunicació de les
marques internacionals, per aprofitar la seva potencialitat turística. Identificació i presentació de casos d’èxit,
entrevistes, reunions de treball amb agents, etc.
RESULTATS
 Modificació dels horaris dels actius turístics


1 pla de millora dels equipaments turístics



Desenvolupament d’1 programa d’avaluació i identificació d’àmbits de millora de 10 equipaments i agents
turístics diferents



1 pla de valorització de les marques internacionals
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c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.9 Millora de la qualitat de la destinació
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal (àrea de turisme)

Projectes
Curt termini

DESTINATARIS
Agents turístics
Públic general

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Reunions de coordinació, debat i presentació dels resultats per al desenvolupament de les diferents actuacions


Modificació dels horaris dels actius turístics



Document de Pla de millora dels equipaments turístics



Actuacions de millora en els equipaments turístics identificats en el pla



Nombre d’equipaments i agents turístics que participen en l’avaluació

 Document de pla de valorització de les marques internacionals
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
 18.000€ pla de millora dels equipaments turístics
Recursos propis, AODL, 7 comarques, Subvencions per al
desenvolupament de plans de foment territorial del
 12.000€ programa d’avaluació i identificació d’àmbits
turisme, Projectes innovadors i experimentals
de millora d’equipaments i agents turístics


20.000€ pla de valorització de les marques
internacionals
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

c. Sector Turístic

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.c.9 Millora de la qualitat de la destinació

Curt termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Anàlisi horaris equipaments turístics i adaptació a la demanda
Anàlisi necessitats millora o rehabilitació actius
Avaluació i identificació àmbits de millora productes turístics i agents
Pla valorització i comunicació marques internacionals
TOTAL ACCIÓ 3.c.9
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Línia estratègica 3
Desenvolupament de l’activitat econòmica com
a motor de la transformació de la comarca
d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport
a les noves iniciatives:
3.d.1- Espais de trobada entre el teixit empresarial per fer aflorar projectes
3.d.2- Suport al desenvolupament de nous sectors, i sectors incipients
3.d.3- Reforç dels programes de formació i assessorament en matèria de creació d’empresa, economia
social, consolidació empresarial i cerca de finançament bancari
3.d.4- Desenvolupament de programes de formació i assessorament específics per al sector turístic i
agroalimentari, de forma coordinada amb els programes específics d’aquests sectors
3.d.5- Desenvolupament del programa de reempresa i assessorament als projectes traspassats
3.d.6- Desenvolupament de programes de captació de partners i inversors
3.d.7- Programa de mentoring dirigit a nous projectes
3.d.8- Establir mecanismes de coordinació i col·laboració entre els diferents agents per al suport als
nous projectes, definint l’abast de l’actuació de un d’ells
3.d.9- Programa d’acceleració de projectes
3.d.10- Aprofitament de les oportunitats que ofereixen les TIC
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves iniciatives

PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.d.1 Espais de trobada entre el teixit empresarial per fer aflorar projectes

Curt termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Donar suport a les activitats desenvolupades pels agents privats com a mecanisme informal de generació de nous
projectes empresarials i col·laboracions entre empreses
ACTIVITATS
 Elaboració d’un calendari d’esdeveniments de forma conjunta entre els diferents agents, per evitar solapaments o
concentració d'activitats en períodes curts de temps: Sopars empresarials, col·loquis, seminaris, conferències, etc.


Treball conjunt amb les associacions empresarials de la comarca en el disseny d’activitats, implementació
d’aquestes i comunicació, promovent les accions transversals



Creació d’espais de networking entre sectors complementaris

RESULTATS
 Acords de col·laboració amb almenys 2 organitzacions empresarials per al desenvolupament d’activitats dirigides
a les empreses



S’aconsegueix un calendari d’activitats dirigides a les empreses sense solapaments ni concentració d'activitats en
períodes curts de temps



Cooperació en la implementació de 5 activitats dirigides a les empreses de la comarca



2 espais de networking organitzats
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Projectes

d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves iniciatives

PROJECTE
Acció 3.d.1

PRIORITAT
Espais de trobada entre el teixit empresarial per fer aflorar projectes

ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Ajuntament de Tremp

Curt termini

DESTINATARIS
Agents econòmics de la comarca
Empreses de la comarca

Pallarsactiu
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre d’organitzacions amb qui s’estableixen acords de col·laboració per al desenvolupament d’activitats


Nombre d’activitats en les que es dóna suport



Existència d’un calendari d’activitats

PRESSUPOST
 6.000€ per les tasques de gestió i reunions


FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques

5.000€ espais de networking

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves iniciatives

PROJECTE
Acció 3.d.1

PRIORITAT
Espais de trobada entre el teixit empresarial per fer aflorar projectes

Curt termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Acords col·laboració i calendari esdeveniments
Treball conjunt amb associacions empresarials comarca
Creació espais networking sector complementaris
TOTAL ACCIÓ 3.d.1
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca
d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves iniciatives

PROJECTE
Acció 3.d.2 Suport al desenvolupament de nous sectors, i sectors incipients

Projectes
PRIORITAT
Mig termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Regularment apareixen nous projectes emprenedors a la comarca o sorgeixen idees en noves àrees de les quals
cal avaluar el seu potencial de desenvolupament i contribució a la creació de noves empreses i llocs de treball a la
comarca, així com mesures de suport concretes
ACTIVITATS
 Continuar treballant amb els sectors ja identificats com l’explotació forestal o els nous cultius: Estudis de
viabilitat, assistències tècniques, formacions especialitzades, coneixença de casos d’èxit, camps experimentals,
etc.


Treballar conjuntament amb altres àrees per a la identificació de projectes i activitats, per exemple amb turisme o
el sector agroalimentari



Identificació de microclusters: A partir de l’anàlisi de les activitats incipients identificades a la comarca. Estudis de
viabilitat i plans d’acció per al seu desenvolupament



Comunicació entre els diferents agents amb relació amb el teixit empresarial i els que tenen com a objectiu el
desenvolupament econòmic i social de la comarca per cercar nous projectes i sectors: Analitzar la tipologia de
projectes emprenedors assessorats, identificar i analitzar territoris de característiques similars al Pallars Jussà,
assistir a conferències, seminaris, tallers en la matèria, desenvolupar estudis de viabilitat dels projectes i sectors
identificats, etc
RESULTATS
 Identificació i treball amb sectors incipients o nous sectors de l’economia


Desenvolupament de plans d’acció per al suport i creixement d’aquests sectors
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Projectes

d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves iniciatives

PROJECTE
Acció 3.d.2

PRIORITAT
Suport al desenvolupament de nous sectors, i sectors incipients

ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal del Pallars Jussà
(àrea de promoció econòmica)

Mig termini

DESTINATARIS
Nous sectors empresarials de la comarca

Ajuntament de Tremp (Incubadora)
(Al Teu Gust)
Pallarsactiu
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Accions d’identificació de nous projectes i nous sectors desenvolupades


Estudis de viabilitat i plans d’acció elaborats



Reunions de treball amb els agents dels microsectors i microclusters

 Reunions de treball i avaluació de resultats entre els membres de’”observatori”
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
60.000€
Recursos propis, AODL, 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics, telefònics



Altres: espais de reunió, transport
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d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves iniciatives

PROJECTE
Acció 3.d.2

Projectes
PRIORITAT

Suport al desenvolupament de nous sectors, i sectors incipients

Mig termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Continuació treball sectors identificats
Identificació projectes i activitats
Identificació microclusters
Comunicació entre agents
TOTAL ACCIÓ 3.d.2
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Projectes

d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves iniciatives

PROJECTE

PRIORITAT
Reforç dels programes de formació i assessorament en matèria de creació d’empresa,

Acció 3.d.3 economia social, consolidació empresarial i cerca de finançament bancari
Curt termini
OBJECTIU ESPECÍFIC
 El reforç dels serveis que actualment s’ofereixen des de l’àrea de promoció econòmica amb l’objectiu de millorar
reduir el nombre de projectes abandonats, oferir una dedicació més àmplia per projecte i millorar l’efectivitat del
servei
ACTIVITATS
 Desenvolupar accions de difusió de les accions desenvolupades, per temàtiques: idea de negoci, creació
d’empresa, creixement, consolidació empresarial


Reforçar els recursos tècnics del servei per oferir un acompanyament més proper i continuat, així com un
seguiment més precís dels plans d’empresa. Seguiment i recordatori de les visites, anàlisi personalitzat de les
mancances formatives en matèria de gestió empresarial, etc.



Oferta d’assessorament expert en àmbits específics del pla d’empresa



Oferta d’assessorament expert dirigida a petites empreses i autònoms en fase de consolidació i creixement



Oferta formativa dirigida a petites empreses i autònoms en fase de consolidació i creixement

RESULTATS
 Increment del nombre d’hores dedicades per projecte


S’aconsegueix que més projectes arribin a desenvolupar-se



Augment del nombre d’empreses en creixement i consolidació assessorades
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Projectes

d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves iniciatives

PROJECTE
Acció 3.d.3

PRIORITAT
Reforç dels programes de formació i assessorament en matèria de creació d’empresa,
economia social, consolidació empresarial i cerca de finançament bancari

ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal (Àrea de promoció
econòmica)

Curt termini

DESTINATARIS
Usuaris dels serveis d’emprenedoria del Pallars Jussà

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Increment del nombre d’hores dedicades per projecte


Increment del nombre d’hores d’assessorament



Increment del nombre de formacions



Especialitats d’assessorament ofertes des del servei



Increment del nombre d’accions formatives

 Nombre de participants de les accions formatives
PRESSUPOST
50.000€

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques,

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics, telefònics



Serveis: Espais per a la formació
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Projectes

d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves iniciatives

PROJECTE
Acció 3.d.3

PRIORITAT
Reforç dels programes de formació i assessorament en matèria de creació d’empresa,
economia social, consolidació empresarial i cerca de finançament bancari

Curt termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Difusió accions desenvolupades
Reforç recursos tècnics del servei
Oferta assessorament expert
Oferta formativa petites empreses i autònoms fase consolidació i creixement
TOTAL ACCIÓ 3.d.3
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Projectes

d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves iniciatives

PROJECTE
Acció 3.d.4

PRIORITAT
Desenvolupament de programes de formació i assessorament específics per al sector turístic i
agroalimentari, de forma coordinada amb els programes específics d’aquests sectors

Curt termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Donar recolzament al suport especialitzat a dos dels sectors estratègics de la comarca com són l’agroalimentari i
el turístic, des de la perspectiva de gestió empresarial.
ACTIVITATS
 Suport en el disseny d’accions de les accions de formació i assessorament dirigits al sector turístic i agroalimentari


Suport en la implementació de les accions de formació i assessorament en aquests sectors



Creació d’un itinerari de suport a la cerca de finançament per diferents mitjans (vinculat a les accions 3.d.6 i
3.d.8) focalitzat en els projectes agroalimentaris i turístics



Coordinació de les diferents accions amb els organismes de suport al turisme i sector agroalimentari



Disseny d’un pla de comunicació i difusió del programa

RESULTATS
 Es disposa d’un sistema d’acompanyament específic per a projectes agroalimentaris i turístics


Es disposa d’un pla de comunicació i difusió del programa
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d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves iniciatives

PROJECTE
Acció 3.d.4

Projectes
PRIORITAT

Desenvolupament de programes de formació i assessorament específics per al sector turístic i
agroalimentari, de forma coordinada amb els programes específics d’aquests sectors

ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal del Pallars Jussà
(àrea de promoció econòmica) (àrea
de turisme)

Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust)

Curt termini

DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà (àrea de turisme)
Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust)
Productors agroalimentaris
Agents turístics

Pallarsactiu
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Reunions de coordinació entre les àrees de promoció econòmica, Pallarsactiu, l’àrea de turisme i Al Teu Gust


Nombre de projectes adherits al programa d’acompanyament

 Nombre de projectes que arriben a materialitzar-se
PRESSUPOST
100.000€

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques, projectes innovadors
i experimentals

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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Projectes

d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves iniciatives

PROJECTE
Acció 3.d.4

PRIORITAT
Desenvolupament de programes de formació i assessorament específics per al sector turístic i
agroalimentari, de forma coordinada amb els programes específics d’aquests sectors

Curt termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Suport disseny accions formació i assessorament
Suport implementació accions formació i assessorament
Creació itinerari suport cerca finançament
Coordinació diferents accions amb organismes de suport
Disseny pla comunicació i difusió programa
TOTAL ACCIÓ 3.d.4
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Projectes

d. Exploració de noves oportunitats per al desenvolupament de la comarca i suport a les noves iniciatives

PROJECTE

PRIORITAT

Desenvolupament del programa de reempresa i assessorament als
Curt termini
projectes traspassats
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Suport al sosteniment del teixit productiu, com a mecanisme per evitar la pèrdua d’empreses i llocs de treball i el
reimpuls de l’activitat econòmica
ACTIVITATS
 Difusió del programa de reempresa entre els teixit productiu de la comarca
Acció 3.d.5



Organització d’una base de dades amb empreses que volen ser traspassades o que han de tancar en un horitzó
proper



Estudiar la viabilitat d’aquests projectes, per descartar els que no ho siguin



Difusió del programa reempresa entre la població general per captar persones interessades



Difusió del programa de reempresa entre els emprenedors assessorats



Suport en els tràmits i gestions del procés de traspàs



Assessorament individualitzat al nou equip de l’empresa per redefinir-ne l’estratègia o donar suport en qualsevol
àrea

RESULTATS
 S’aconsegueix traspassar a través d’aquest mecanisme 5 negocis viables


Cada negoci reemprès disposa d’un pla de viabilitat
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Projectes
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PROJECTE

PRIORITAT

Desenvolupament del programa de reempresa i assessorament als
Curt termini
projectes traspassats
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Empreses i negocis en traspàs o a punt de tancar
(àrea de promoció econòmica
Emprenedors de la comarca
Acció 3.d.5

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre d’empreses a la base de dades de reempresa


Nombre de negocis traspassats

 Nombre de negocis assessorats
PRESSUPOST
60.000€

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics, base de dades de projectes



Altres: Materials de difusió
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PROJECTE

PRIORITAT

Desenvolupament del programa de reempresa i assessorament als
projectes traspassats
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
Acció 3.d.5

2017

2018

2019

2020

Curt termini

2021

Difusió programa reempresa
Organització BBDD empreses en traspàs
Estudi viabilitat projectes traspàs
Suport tràmits i gestions traspàs
Assessorament individualitzat nou equip

TOTAL ACCIÓ 3.d.5
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PROJECTE
Acció 3.d.6 Desenvolupament de programes de captació de partners i inversors

Projectes
PRIORITAT
Mig termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Cerca de mecanismes per afavorir el desenvolupament dels projectes empresarials, en la vessant de mètodes de
finançament alternatiu i socis estratègics per als projectes empresarials
ACTIVITATS
 Identificació de projectes que requereixin d’un partner o d’inversió


Cerca d’Àngels Inversors: Acompanyament als projectes, cerca d’inversors, presentació davant d’aquests en
jornades d’inversió, suport en les negociacions entre aquests



Estudi per a la creació d’un fons d’inversió Pallarès, per als projectes de la comarca. Cerca de potencials inversors,
cerca d’un gestor del fons, suport en la preparació dels projectes empresarials, suport en els anàlisis de viabilitat,
etc.



Cerca de partners: Identificació de les necessitats de socis estratègics que aportin coneixement o contactes als
projectes participants, cerca de potencials partners interessats en els projectes, organització de reunions de
trobada entre projectes i socis potencials, suport en els acords entre ells
RESULTATS
 10 projectes participants en aquest mecanisme de suport a projectes


S’estableix el fons pallarès per a inversió en projectes a la comarca



S’organitza una jornada amb àngels inversors



S’organitza una jornada de reunions entre partners i projectes



Almenys 2 projectes obtenen una oferta de suport demandat
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PROJECTE
Acció 3.d.6

Projectes
PRIORITAT

Desenvolupament de programes de captació de partners i inversors

ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal (Àrea de promoció econòmica)

Mig termini

DESTINATARIS
Projectes emprenedors de la comarca

Pallarsactiu
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre de projectes participants


Nombre de jornades organitzades



Nombre d’inversors participants en les jornades d’Àngels inversors



Constitució del fons Pallarès



Nombre d’inversors participants en el fons Pallarès



Nombre de partners participants en les trobades amb els projectes

 Nombre de projectes que reben el suport requerit
PRESSUPOST
80.000€
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics, telefònics

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques, Projectes innovadors
i experimentals, Catalunya Emprèn


Altres: Espais de reunió i espais per organitzar els
esdeveniments
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PROJECTE
Acció 3.d.6

PRIORITAT
Desenvolupament de programes de captació de partners i inversors

Mig termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Identificació projectes que requereixen partner o inversor
Cerca Àngels Inversors
Estudi creació Fons d’Inversió Pallarès
Cerca partners
TOTAL ACCIÓ 3.d.6
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PROJECTE
Acció 3.d.7 Programa de mentoring dirigit a nous projectes

Projectes
PRIORITAT
Mig termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Suport directe, permanent i personalitzat als projectes emprenedors i en creixement amb més potencial, a través
de la figura d’un mentor que posi tot aquest bagatge a disposició del projecte
ACTIVITATS
 Cerca i creació d’un bossa de mentors especialitzats en diferents matèries de gestió empresarial i amb àmplia
experiència professional, que acompanyaran als projectes emprenedors


Identificació de projectes interessats a participar en el programa: Entrevistes amb l’equip promotor del projecte i
avaluació de les seves necessitats i de les del projecte



Entrevista prèvia entre el mentor proposat i l’equip el projecte, per explicar-ne el contingut, els objectius, les
mancances i planificar el treball



Desenvolupament del procés de mentoratge: Comunicació fluïda entre mentors i equip promotor, reunions de
seguiment entre mentors i projectes, acompanyament en diferents accions



Establiment de mecanismes de control del procés i recull d’incidències ja siguin causades pels mentors o pels
projectes, per exemple si alguna de les parts detecta un baix grau de compromís de l’altra

RESULTATS
 Es disposa d’una base de 10 mentors especialitzats en temàtiques diverses


Almenys 10 projectes emprenedors participen de la iniciativa
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PROJECTE
Acció 3.d.7

Projectes
PRIORITAT

Programa de mentoring dirigit a nous projectes

ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal (Àrea de promoció econòmica)

Mig termini

DESTINATARIS
Projectes emprenedors de la comarca

Incubadora de Tremp
Pallarsactiu
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre de mentors disponibles


Nombre de projectes mentoritzats



Reunions de seguiment entre mentors i projectes



Nombre d’incidències detectades

 Grau de satisfacció amb la iniciativa
PRESSUPOST
50.000€

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques, Projectes innovadors
i experimentals

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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PROJECTE
Acció 3.d.7

PRIORITAT
Programa de mentoring dirigit a nous projectes

Mig termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Creació i cerca bossa mentors
Identificació projectes interessats
Desenvolupament procés mentoratge
Establiment mecanismes control del procés i recull d’incidències
TOTAL ACCIÓ 3.d.7
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PROJECTE

PRIORITAT
Establir mecanismes de coordinació i col·laboració entre els diferents agents per al

Acció 3.d.8 suport als nous projectes, definint l’abast de l’actuació de un d’ells
Curt termini
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Coordinar les actuacions dels diferents agents orientats a la promoció econòmica i definir els seus rols, en base a
les seves fortaleses i capacitats, en el marc d’una orientació comuna
ACTIVITATS
 Reunions de treball per acordar els àmbits de focalització de cada ens i els mecanismes de coordinació en les
diferents fases per les quals passa el suport a emprenedors i empreses


Identificar fortaleses i mancances, possibles solapaments i oportunitats de col·laboració



Revisar les mancances i solapaments detectats i proposar millores o redefinició de procediments i actuacions



Arribar a un acord de col·laboració entre els diferents organismes definint els àmbits d’actuació de cadascun d’ells



Reunions de coordinació, seguiment, planificació d’actuacions i avaluació de resultats



Establir un sistema de comunicació fluït entre els responsables dels diferents organismes



Desenvolupar accions de difusió de l’itinerari de suport a les empreses i emprenedors

RESULTATS
 Acord de col·laboració i definició d’àmbits d’actuació entre els organismes


3 reunions de coordinació, seguiment, planificació d’actuacions i avaluació de resultats
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PROJECTE
Acció 3.d.8

PRIORITAT
Establir mecanismes de coordinació i col·laboració entre els diferents agents per al
suport als nous projectes, definint l’abast de l’actuació de un d’ells

ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal (Àrea de promoció econòmica)

Curt termini

DESTINATARIS
Projectes emprenedors de la comarca

Incubadora de Tremp
Pallarsactiu
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Reunions de treball per acordar els àmbits de focalització


Proposta de millora dels mecanismes actuals de treball conjunt



Acords de col·laboració i definició d’àmbits entre els organismes



Reunions de coordinació i seguiment

 Accions conjuntes de difusió de l’itinerari de suport conjunt
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
8.000€ per les reunions de treball que es duguin a terme Recursos propis, AODL, 7 comarques
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics
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PROJECTE
Acció 3.d.8

PRIORITAT
Establir mecanismes de coordinació i col·laboració entre els diferents agents per al
suport als nous projectes, definint l’abast de l’actuació de un d’ells

Curt termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Acord col·laboració i definició àmbits actuació entre els organismes
Reunions coordinació, seguiment, planificació d’actuacions i avaluació
de resultats
Accions difusió itinerari de suport a empreses i persones emprenedores
TOTAL ACCIÓ 3.d.8
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PROJECTE
Acció 3.d.9 Programa d’acceleració de projectes

Projectes
PRIORITAT
Mig termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Potenciar el creixement d’aquells projectes emprenedors amb especial potencial de desenvolupament, aprofitant
els recursos i fortaleses dels diferents organismes de suport a l’empresa
ACTIVITATS
 A partir de la definició dels àmbits d’actuació dels diferents organismes (acció 3.d.8). Dissenyar un programa
complert d’acceleració de projectes emprenedors


Identificació dels projectes candidats a participar en el programa d’acceleració: Entrevistes amb els candidats,
avaluació del potencial dels projectes



Desenvolupament d’un itinerari de formació, allotjament en una primera fase d’incubació, tutorització, seguiment
dels projectes i acompanyament en la cerca de finançament (en els diferents mecanismes) i coneixement
complementari



Elaboració d’un pla de desenvolupament de cada projecte en la fase posterior

RESULTATS
 Disseny d’un programa d’acceleració de projectes


Participació de 8 projectes en el programa



1 projecte finalitza amb èxit l’itinerari
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PROJECTE
Acció 3.d.9

Projectes
PRIORITAT

Programa d’acceleració de projectes

ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal (Àrea de promoció econòmica)

Mig termini
DESTINATARIS
Projectes emprenedors de la comarca

Incubadora de Tremp
Pallarsactiu
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre de projectes participants en el programa d’acceleració


Nombre de projectes que finalitzen amb èxit el programa

 Durada promitja de l’estada en el programa
PRESSUPOST
100.000€

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques,
innovadors i experimentals

programes

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics



Altres: espais d’allotjament
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PROJECTE
Acció 3.d.9

PRIORITAT
Programa d’acceleració de projectes

Mig termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Disseny programa acceleració
Identificació projectes candidats a participar
Desenvolupament itinerari formació
Elaboració pla desenvolupament de cada projecte
TOTAL ACCIÓ 3.d.9
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PROJECTE
Acció 3.d.10

Projectes
PRIORITAT

Aprofitament de les oportunitats que ofereixen les TIC

Mig termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Aprofitar la bona connectivitat del Pallars Jussà en noves tecnologies per al desenvolupament de projectes i
generació de nova activitat econòmica i llocs de treball
ACTIVITATS
 Avaluació de l’estat actual de les xarxes de TIC: Identificació d’àrees amb mancances, avaluació de la seva
capacitat actual


Identificació del perfil d’empreses amb fort us de les TIC, que poden aprofitar els recursos que ofereix la comarca



Elaboració d’una estratègia de comunicació del Pallars Jussà posant de relleu aquests actius i altres elements
qualitatius de la comarca (entorn, serveis, etc.) dirigits als equips d’aquestes empreses, així com mecanismes per
fer-los arribar el missatge



Presentació de la comarca davant diferents empreses identificades

RESULTATS
 Estudi d’avaluació de les xarxes de TIC


Estudi d’identificació i concreció del perfil d’empreses



Document d’estratègia de comunicació vers aquestes empreses



S’aconsegueix contactar 4 empreses
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PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.d.10 Aprofitament de les oportunitats que ofereixen les TIC
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal del Pallars Jussà

Mig termini

DESTINATARIS
Empreses amb fort us de les TIC

Pallarsactiu
Ajuntament de Tremp (Incubadora)
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Es disposa de l’estudi d’avaluació de les xarxes de TIC


Es disposa de l’estudi d’identificació i concreció del perfil d’empreses



Es disposa del document d’estratègia de comunicació vers aquestes empreses



Empreses contactades

 Empreses que s’arriben a instal·lar a la comarca
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
 12.000€ Estudi d’identificació i concreció del perfil Recursos propis, AODL, 7 comarques
d’empreses


18.000€ Document d’estratègia

 4.000€ Accions comunicatives
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Un tècnic responsable o AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics, telefònics



Altres: mitjans de transport, material comunicatiu
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PROJECTE

PRIORITAT

Acció 3.d.10 Aprofitament de les oportunitats que ofereixen les TIC

Mig termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Estudi avaluació les xarxes de TIC
Estudi identificació i concreció perfil d’empreses
Elaboració estratègia comunicació Pallars Jussà
Presentació comarca
TOTAL ACCIÓ 3.d.10
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Línia estratègica 3
Desenvolupament de l’activitat econòmica com
a motor de la transformació de la comarca
e. El comerç com a sector en transformació:

3.e.1- Mantenir i impulsar els programes d’assessorament i formació al sector comercial a partir de les
mancances detectades
3.e.2- Assistència tècnica a l’impuls de les associacions de comerciants i reforç de la coordinació entre
elles per actuar a escala comarcal
3.e.3- Accions de sensibilització i visibilització vers el comerç local adreçat a la població
3.e.4- Suport a la transformació del mix comercial del Pallars Jussà
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Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Mantenir i impulsar els programes d’assessorament i formació al sector
Curt termini
3.e.1
comercial a partir de les mancances detectades
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Contribuir a incrementar la capacitació dels comerciants i potenciar el seu dinamisme, per professionalitzar el
sector, frenar la fuga de despesa que es produeix cap a altres comarques properes i recuperar l’atractiu del Pallars
Jussà com a pol d’activitat comercial
ACTIVITATS
 Identificar les necessitats de formació dels comerciants de la comarca, tant en continguts com en formats
d’impartició
 Adaptar els cursos actuals a les necessitats formatives detectades (gestió, imatge, marca, fidelització de la
clientela, aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació) i adaptar-ne aquells que no encaixin del
tot
 Dissenyar nous cursos d’acord amb les necessitats detectades que no estiguin cobertes
 Crear espais de generació de coneixements que permeti l’aprenentatge, el debat i l’aplicació:
 Taules rodones
 Seminaris
 Conferències
 Jornades de bones pràctiques
 Assessoraments individualitzats als comerciants segons les necessitats detectades
 Preparar la web dels ens responsables per oferir activitats formatives i continguts online
RESULTATS
 Capacitació dels comerciants incrementada
 Professionalització dels comerciants potenciada
 Participació de 20 comerciants a cada activitat formativa
 Impacte incrementat a través dels cursos online
372
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Projectes
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PROJECTE
Acció
Mantenir i impulsar els programes d’assessorament i formació al sector
3.e.1
comercial a partir de les mancances detectades
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Comerciants de la comarca
Ajuntament de Tremp (àrea de comerç)
Associacions de comerciants de la comarca

PRIORITAT
Curt termini

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre d’accions formatives professionalitzadores impartides
 Grau de participació en les accions formatives i als seminaris productius
 Nombre d’espais de generació de coneixement organitzats i celebrats
 Grau de participació en els espais de generació de coneixement
PRESSUPOST
10.000 €

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL i 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal dels ens responsables i AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics



Serveis: Suport administratiu, serveis externs de preparació de la web i d’impartició de les accions i participació
en els espais
373

Projectes

LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

PROJECTE
Acció
Mantenir i impulsar els programes d’assessorament i formació al sector
3.e.1
comercial a partir de les mancances detectades
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

PRIORITAT
Curt termini

2021

Identificació necessitats formació comerciants
Adaptació cursos actuals a necessitats formatives
Disseny nous cursos
Creació espais generació coneixements
Assessoraments individualitzats

Preparació webs
TOTAL ACCIÓ 3.e.1
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Assistència tècnica a l’impuls de les associacions de comerciants i reforç de la
Curt termini
3.e.2
coordinació entre elles per actuar a escala comarcal
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Donar suport als comerciants per enfortir el seu teixit associatiu i generar dinàmiques de treball conjuntes que els
ajudin a potenciar l’activitat comercial a la comarca
ACTIVITATS
 Definició del model d’associacionisme comercial a la comarca


Disseny del mecanisme de gestió i seguiment del model d’associacionisme



Determinació dels indicadors d’avaluació del model



Creació d’una Taula Comarcal de suport a les associacions de comerciants de la comarca a l’hora de coordinar-se
per posar en marxa accions d’interès comú

RESULTATS
 Teixit associatiu del comerç enfortit


90% de les empreses del sector del comerç associades



Taula comarcal creada



3 Associacions de comerciants participen en l’acció
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Projectes

LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

PROJECTE
Acció
Assistència tècnica a l’impuls de les associacions de comerciants i reforç de
3.e.2
la coordinació entre elles per actuar a escala comarcal
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (àrea de comerç)
Comerciants de la comarca
Ajuntament de la Pobla de Segur (àrea de comerç)
Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (àrea de comerç)
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Associacions de comerciants de la comarca
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Model d’associacionisme comercial creat i implantat
 Mecanisme de gestió i seguiment del model creat i posat en marxa
 Nombre de trobades de la Taula comarcal amb les associacions de comerciants
 Grau de participació d’associacions de comerciants al model dissenyat

PRIORITAT
Curt termini

PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
10.000 € anuals de mitjana, aproximadament, per la Recursos propis, AODL, 7 comarques
creació i funcionament de la Taula comarcal
6.000 € per al disseny del model d’associacionisme, i la
seva gestió, seguiment i indicadors d’avaluació

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal dels ens responsables
 Tecnològics: Sistemes informàtics
 Serveis: Suport administratiu
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Projectes

LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

PROJECTE
Acció
Assistència tècnica a l’impuls de les associacions de comerciants i reforç de
3.e.2
la coordinació entre elles per actuar a escala comarcal
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

PRIORITAT
Curt termini

2021

Definició model associacionisme comercial
Disseny mecanisme gestió i seguiment model
Determinació indicadors avaluació model
Creació Taula comarcal
TOTAL ACCIÓ 3.e.2
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Accions de sensibilització i visibilització vers el comerç local adreçat a la
Curt termini
3.e.3
població
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Posar en valor el sector del comerç del Pallars Jussà per potenciar el coneixement i consum dels productes locals,
frenar la fuga de despesa i recuperar la seva capacitat d’atracció com a pol d’activitat econòmica
ACTIVITATS
 Continuar celebrant les 12 fires temàtiques anuals de comerç amb productes locals agroalimentaris (algunes amb
jornades gastronòmiques de promoció) o multisectorials


Organitzar i celebrar fires temàtiques de comerç amb altres productes locals que pugui interessar potenciar



Senzibilització del públic general vers el comerç local: Celebrar campanyes publicitàries que potenciïn el comerç
local envers el comerç de les comarques properes, difondre dades que mostrin la importància del comerç local en
l’economia del territori, empreses i llocs de treball, etc.



Organitzar premis per a les millors pràctiques comercials i promocions per als consumidors de productes de
comerç local que impulsin el consum a la comarca

 Dinamitzar els eixos comercials oberts dels municipis de la comarca
RESULTATS
 12 fires anuals de comerç amb productes locals celebrades


4 campanyes publicitàries sobre el comerç local celebrades



1 premi anual celebrat



3 promocions anuals celebrades



Eixos comercials oberts dinamitzats



Comerç local potenciat
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Accions de sensibilització i visibilització vers el comerç local adreçat a la
Curt termini
3.e.3
població
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (àrea de comerç)
Comerciants de la comarca
Ajuntament de la Pobla de Segur (àrea de comerç)
Consumidors de i/a la comarca
Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (àrea de comerç)
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Associacions de comerciants de la comarca
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre d’accions de sensibilització i visibilització realitzades
 Grau de participació de comerciants a les accions de sensibilització i visibilització. realitzades
 Grau d’atracció de visitants a les accions realitzades
 Creixement del comerç local assolit
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Aproximadament, de mitjana anual:
Recursos propis, AODL i 7 comarques
 30.000 € anuals de les fires
 6.000 de les campanyes publicitàries
 3.500 € del premi i les hores del personal encarregat
d’organitzar-lo
 3.300 € de les promocions i el personal encarregat
d’organitzar-les
Addicionalment, 9.000 € en total per dinamitzar els
centres comercials oberts i 3.000 anuals per mantenir -ho
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal responsable de l’acció i AODL
 Serveis: Suport administratiu
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 Tecnològics: Sistemes informàtics

Projectes

LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

PROJECTE
Acció
Accions de sensibilització i visibilització vers el comerç local adreçat a la
3.e.3
població
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

PRIORITAT
Curt termini

2021

Continuació fires temàtiques
Fires temàtiques altres productes
Sensibilització públic vers el comerç local
Organització premis millors pràctiques
Dinamització eixos comercials oberts
TOTAL ACCIÓ 3.e.3
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LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Suport a la transformació del mix comercial del Pallars Jussà
Curt termini
3.e.4
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Identificar la situació actual del sector del comerç a la comarca i proposar actuacions per millorar la seva
competitivitat i resituar-lo com a pol d’atracció d’activitat i població
ACTIVITATS
 Implementar el Pla de dinamització comercial 2017-2020 de la comarca que durant l’any 2017 s’està dissenyant
 Estudiar els hàbits de compra dels consumidors que atenen els comerços locals
 Estudiar el mix comercial existent i analitzar la seva viabilitat en funció dels hàbits de compra i les perspectives de
futur del sector i de la comarca
 Diagnosi de la situació actual del comerç a la comarca, i definició d’objectius estratègics a assolir i estratègies
 Configurar una proposta d’accions a implementar per transformar el mix comercial
 Constitució d’una Taula comarcal de comerç amb representants d’agents públics i privats per validar la diagnosi i
actuar com a espai permanent de debat, consens i priorització d’accions
 Determinar la viabilitat d’implantar nous models de negoci al sector comercial de la comarca, a partir de l’estudi
de casos d’èxit similars
 Donar suport especialitzat al comerç per implantar el model o models de negoci viables
RESULTATS
 Participació de representats d’agents públics i privats a la Taula comarcal de comerç
 Participació de 20 comerciants en el desenvolupament de l’acció
 Accions de suport a la transformació del mix comercial configurades
 Estudi de viabilitat de nous models de negoci realitzat
 Implantació d’un nou model de negoci per part del 10% dels comerciants
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Projectes

PROJECTE
PRIORITAT
Acció
Suport a la transformació del mix comercial del Pallars Jussà
Curt termini
3.e.4
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Ajuntament de Tremp (àrea de comerç)
Comerciants de la comarca
Ajuntament de la Pobla de Segur (àrea de comerç)
Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (àrea de comerç)
Consell Comarcal del Pallars Jussà
INDICADORS DE SEGUIMENT
 Anàlisi dels hàbits de consum i del mix comercial realitzats
 Pla d’acció configurat
 Grau d’implementació del pla d’acció
 Taula constituïda
 Nombre de trobades de la Taula
 Nombre de models de negoci implantats
PRESSUPOST
FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Aproximadament:
Recursos propis, AODL i 7 comarques
 42.000 € per les anàlisi dels hàbits i el mix, la diagnosi
i la configuració del Pla d’acció
 Anualment, 3.000 € pel funcionament de la Taula i
5.000 € pel suport a comerciants en el procés
d’implantació de nous models de negoci
RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: Personal de l’ens responsable
 Tecnològics: Sistemes informàtics
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 Serveis: Suport administratiu

Projectes

LE3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca

PROJECTE
Acció
Suport a la transformació del mix comercial del Pallars Jussà
3.e.4
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

PRIORITAT
Curt termini

2018

2019

2020

2021

Implementació del Pla de dinamització comercial
Estudi hàbits compra
Estudi mix comercial existent
Diagnosi situació actual comerç
Proposta accions transformació mix comercial
Constitució Taula comarcal de comerç
Determinació viabilitat implantació nous models de negoci
Suport especialitzat per implantar nous models de negoci viables
TOTAL ACCIÓ 3.e.4
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Línia estratègica 4
Passar d’un estratègia de coordinació a una de
treball conjunt entre els diferents agents que
actuen a la comarca
4.1- Definir un sistema de governança del pla que compti amb la representació dels
principals agents institucionals de la comarca, públics i privats
4.2- Redefinir els mecanismes permanents de treball conjunt entre agents públics per al
disseny conjunt de projectes
4.3- Disseny d’un sistema d’avaluació de l’impacte dels projectes impulsats
4.4- Impulsar nous mecanismes per al disseny conjunt de projectes entre agents públics i
privats
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LE4: Passar d’un estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els diferents agents que actuen a la comarca

PROJECTE

Projectes

PRIORITAT

Definir un sistema de governança del pla que compti amb la representació
Curt termini
dels principals agents institucionals de la comarca, públics i privats
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Establir un mecanisme de supervisió i coordinació del desplegament del Pla de Desenvolupament
Acció 4.1

ACTIVITATS
 Constituir un Consell Executiu format per dos representants del Consell Comarcal, dos representants de
l’Ajuntament de Tremp i un representant de Pallarsactiu


Crear una Taula de Treball formada per les cinc persones participants al Consell Executiu més representants
d’altres organitzacions públiques i dels agents privats, que permetin visibilitzar tots els municipis involucrats en
l’execució del Pla



Definir el sistema de seguiment i gestió del Pla: protocol i funcionament de les estructures que es posaran en
marxa, indicadors de control i execució de les accions i dels resultats, calendari de reunions de seguiment, etc.
RESULTATS
 Pla aprovat i posat en marxa


Participació dels agents potenciada



Pèrdua de població frenada



Activitat econòmica potenciada



Ocupació de qualitat creada
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LE4: Passar d’un estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els diferents agents que actuen a la comarca

PROJECTE

Projectes

PRIORITAT

Definir un sistema de governança del pla que compti amb la representació
Curt termini
dels principals agents institucionals de la comarca, públics i privats
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Institucions i agents de la comarca
Ajuntament de Tremp
Empreses i emprenedors/es de la comarca
Població resident a la comarca
Acció 4.1

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre de reunions de la Taula de Treball
 Nombre de reunions del Consell Executiu
 Nombre de trobades dels Espais de Participació
 Grau d’implementació de les accions del Pla
PRESSUPOST
21.000 €

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: personal responsable de la implementació del Pla


Tecnològics: Sistemes informàtics



Serveis: Suport administratiu
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LE4: Passar d’un estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els diferents agents que actuen a la comarca

PROJECTE

Projectes

PRIORITAT

Definir un sistema de governança del pla que compti amb la representació
dels principals agents institucionals de la comarca, públics i privats
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
Acció 4.1

2017

2018

2019

2020

Curt termini

2021

Constitució Consell Executiu
Creació Taula de Treball
Definició sistema de seguiment i gestió del Pla
TOTAL ACCIÓ 4.1
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LE4: Passar d’un estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els diferents agents que actuen a la comarca

PROJECTE

Projectes

PRIORITAT

Redefinir els mecanismes permanents de treball conjunt entre agents públics
Curt termini
per al disseny conjunt de projectes
OBJECTIU ESPECÍFIC
 Millorar el sistema de treball conjunt i compartit entre els diferents agents del sector públic de la comarca,
transformant el mètode de disseny i posada en marxa en marxa en un sistema col·laboratiu continuat
Acció 4.2

ACTIVITATS
 Establir un protocol per comunicar als agents públics de la comarca, tant l’evolució com els resultats dels
projectes que es troben en marxa i els nous projectes que s’estiguin configurant, el seu alineament amb el
posicionament com a comarca i l’alineament respecte altres mesures empreses


Configurar una Taula de Treball (en línia amb l’acció 4.1) que constitueixi un punt de trobada entre el Consell
Comarcal, l’Ajuntament de Tremp i Pallarsactiu i la resta dels agents públics de la comarca, per configurar
conjuntament nous projectes que puguin interessar

 Impulsar un espai web senzill com a instrument de difusió dels diferents projectes i estudis impulsats
RESULTATS
 Mecanismes permanents de treball conjunt entre agents públics millorats


Protocol de comunicació establert i en funcionament



Nombre de projectes dissenyats amb la participació dels agents públics incrementats



Es disposa d’un espai online per a l’allotjament d’informació sobre projectes i estudis
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LE4: Passar d’un estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els diferents agents que actuen a la comarca

PROJECTE

Projectes

PRIORITAT

Redefinir els mecanismes permanents de treball conjunt entre agents
Curt termini
públics per al disseny conjunt de projectes
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Institucions i agents públics de la comarca
Ajuntament de Tremp
Pallarsactiu
Acció 4.2

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre de trobades de la Taula de Treball
 Nombre de projectes dissenyats/posats en marxa amb la participació de tots els agents públics de la comarca
 Nombre de comunicats sobre l’estat dels projectes
 Espai d’aotjament online d’informació sobre projectes
PRESSUPOST
8.000 € anuals

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: personal dels ens responsables i AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics



Serveis: Suport administratiu
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LE4: Passar d’un estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els diferents agents que actuen a la comarca

PROJECTE

Projectes

PRIORITAT

Redefinir els mecanismes permanents de treball conjunt entre agents
públics per al disseny conjunt de projectes
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
Acció 4.2

2017

2018

2019

Curt termini

2020

2021

Protocol comunicació projectes en marxa i resultats
Configuració Taula de Treball per dissenyar nous projectes
Impuls espai web senzill per difondre projectes i estudis
TOTAL ACCIÓ 4.2
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LE4: Passar d’un estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els diferents agents que actuen a la comarca

PROJECTE

Projectes

PRIORITAT

Acció 4.3 Disseny d’un sistema d’avaluació de l’impacte dels projectes impulsats

Curt termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Establir un sistema que permeti mesurar l’impacte dels projectes impulsats en el marc del Pla
ACTIVITATS
 Definir indicadors d’avaluació d’impacte dels projectes


Establir la periodicitat amb què es mesuraran els indicadors



Determinar les dades que s’empraran per mesurar-los i les fonts que les proporcionaran



Especificar qui es responsabilitzarà de portar a terme l’avaluació i com s’establiran les accions a emprendre en
funció dels resultats de l’avaluació

RESULTATS
 Impacte dels projectes impulsats mesurat


Eficàcia dels projectes impulsats millorada
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PROJECTE
Acció 4.3

Projectes

PRIORITAT
Disseny d’un sistema d’avaluació de l’impacte dels projectes impulsats

ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Ajuntament de Tremp

Curt termini

DESTINATARIS
Institucions i agents de la comarca
Empreses i emprenedors/es de la comarca
Població resident a la comarca

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre de projectes avaluats
 Nombre de projectes revisats segons el resultat de l’avaluació
 Proporció de projectes amb impacte positiu
 Proporció de projectes amb impacte negatiu
 Proporció de projectes sense impacte
PRESSUPOST
15.000 € anuals

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: personal dels ens responsables i AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics



Serveis: Suport administratiu
392

LE4: Passar d’un estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els diferents agents que actuen a la comarca

PROJECTE
Acció 4.3

Projectes

PRIORITAT
Disseny d’un sistema d’avaluació de l’impacte dels projectes impulsats

Curt termini

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
2017

2018

2019

2020

2021

Definició indicadors avaluació impacte projectes, periodicitat i dades
Determinació responsable avaluació i establiment accions a emprendre
TOTAL ACCIÓ 4.3
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LE4: Passar d’un estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els diferents agents que actuen a la comarca

PROJECTE
Acció 4.4 Impulsar projectes entre agents públics i privats

Projectes

PRIORITAT
Curt termini

OBJECTIU ESPECÍFIC
 Implicar al sector privat en el disseny de projectes d’interès, i el grau de participació d’aquest sector en aquesta
tasca
ACTIVITATS
 Constituir un Espai de Participació Permanent públic – privat, amb representació d’ambdós sectors per configurar
i posar en marxa projectes d’interès a la comarca de forma cooperativa


Establir el sistema i protocols de funcionament: agents components, procediment de convocatòria i calendari de
trobades, etc. pensant també en mitjans que facilitin la participació dels agents privats



Definició de projectes conjunts de col·laboració público-privada

RESULTATS
 Aconseguir definir 3 projectes conjuntsde cooperació público-privada


Participació del sector privat en la configuració de projectes potenciada



Nombre de projectes dissenyats en col·laboració públic – privada incrementat
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LE4: Passar d’un estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els diferents agents que actuen a la comarca

PROJECTE

Projectes

PRIORITAT

Impulsar nous mecanismes per al disseny conjunt de projectes entre agents
Curt termini
públics i privats
ACTORS RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ
DESTINATARIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Institucions i agents públics i privats de la comarca
Ajuntament de Tremp
Altres ajuntaments de la comarca
Acció 4.4

INDICADORS DE SEGUIMENT
 Nombre de comunicacions emeses al sector privat per part del sector públic
 Nombre de trobades de l’Espai de Participació Permanent
 Nombre de projectes dissenyats/posats en marxa en cooperació entre els sectors públic i privat

PRESSUPOST
10.000 € anuals de mitjana, aproximadament

FONTS DE FINANÇAMENT PREVISTES
Recursos propis, AODL, 7 comarques

RECURSOS HUMANS, TECNOLÒGICS I SERVEIS
 RRHH: personal de l’ens responsable i AODL


Tecnològics: Sistemes informàtics



Serveis: Suport administratiu
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LE4: Passar d’un estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els diferents agents que actuen a la comarca

PROJECTE

Projectes

PRIORITAT

Impulsar nous mecanismes per al disseny conjunt de projectes entre agents
públics i privats
CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ
Acció 4.4

2017

2018

2019

Curt termini

2020

2021

Constitució Espai de Participació Permanent públic – privat
Establiment sistema i protocols funcionament
Definició projectes conjunts de col·laboració públic – privada
TOTAL ACCIÓ 4.4
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