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1. El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic 

Local  
 

Les polítiques de desenvolupament local consisteixen en un conjunt d’iniciatives que sorgeixen de 

l’anàlisi estratègica dels agents locals, públics i privats, l’objectiu de la qual és fer competitius els 

territoris, mitjançant la millora dels seus recursos i els seus factors de desenvolupament potencials, i 

combinant inversions i iniciatives dels agents locals o territorials i dels agents externs al territori. 

 

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona té la missió de 

traslladar al territori aquestes polítiques públiques per afavorir el desenvolupament i la competitivitat 

de la demarcació.  

 

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local té com a objectiu principal millorar les 

condicions socioeconòmiques del territori, tant per al foment de noves activitats i la generació 

d’ocupació com per a l’enfortiment de les activitats econòmiques i dels llocs de treball ja existents. El 

desenvolupament local d’un territori va més enllà d’impulsar l’activitat econòmica: és un procés 

reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals que, mitjançant l’aprofitament dels 

recursos endògens existents al territori i la cooperació publicoprivada, té com a objectiu estimular, 

fomentar i diversificar l’activitat econòmica; crear ocupació, renda i riquesa, i millorar la qualitat de 

vida i el benestar de les poblacions territorials locals.  

 

Des de la seva creació, l’any 2008, l’Àrea de Promoció Econòmica ha portat a terme projectes d’índole 

diversa, tant a favor dels ajuntaments —mitjançant la creació de la Xarxa de Serveis Locals de 

Promoció Econòmica (XSLPE), l’observatori de dades socioeconòmiques XIFRA i el sistema 

d’informació territorial municipal SITMUN— com de l’empresa —amb projectes innovadors, com ara 

«Innovatemps», «GirCompetitiu», «Atracció de talent», «Focus Gi» o, més recentment, el programa 

de suport a l’emprenedoria «CO-CREIX».  

 

També ha destacat per la promoció del comerç local, especialment per la divulgació dels mercats 

municipals, per mitjà d’instruments i actuacions que han tingut una excel·lent rebuda, com ara la 

revista Milfulls, el programa d’ajuts als ajuntaments i a les associacions de marxants de mercats 

sedentaris o els ajuts a les associacions de comerciants.  

 

Així doncs, i amb l’objectiu principal d’afavorir aquest desenvolupament, des del servei es gestiona 

un milió i mig d’euros, que es tradueixen en set línies de subvenció (913.000 euros). Es treballa 

amb la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), amb el comerç i els mercats, 

impulsant els estudis estratègics que permeten desenvolupar després programes singulars de 

desenvolupament econòmic.  

 

Cal destacar que enguany s’inicia una nova línia de suport, dotada amb 720.000 euros en tres 

anualitats, que té com a objectiu ajudar les entitats locals en la consolidació de personal tècnic en 

l’àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic local. 
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LÍNIES DE SUBVENCIONS 
 

 
 
 

A banda de les subvencions, es desenvolupen altres actuacions que tenen com a objectiu afavorir la 

competitivitat i el posicionament estratègic de la demarcació i incideixen directament en el 

desenvolupament del territori. 

 

És el cas del programa «CO-CREIX», de suport a l’emprenedoria. En el marc d’aquest programa 

trobem els premis Projecta’t i les jornades de networking i formació. El 2021 s’ha posat en 

funcionament l’Observatori de l’Emprenedoria de les comarques gironines. 

 

També és el cas del SITMUN i el XIFRA, que, combinats, ofereixen als municipis la possibilitat 

d’analitzar dades socioeconòmiques i visualitzar l’impacte territorial de les diferents actuacions que 

impulsen els municipis. 

«A casa en un clic» és la plataforma de comerç electrònic que la Diputació de Girona posa a 

disposició de tots els ajuntaments de la demarcació per facilitar la compra digital en els establiments 

del municipi. 

Formació en Xarxa és un portal web de millora de l’ocupabilitat que aglutina l’oferta formativa de 

millora de l’ocupabilitat a la demarcació de Girona. Tota la informació que s’hi pot cercar és fruit del 

treball col·laboratiu de les entitats locals de promoció econòmica i el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 

 

1.1 Línies estratègiques  

 
L’objectiu genèric del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (PiDEL) és millorar les 

condicions socioeconòmiques del territori, tant per al foment de noves activitats i la generació 

d’ocupació com per a l’enfortiment de les activitats econòmiques i dels llocs de treball ja existents. 

 

Per aconseguir aquest objectiu, tenim definides quatre línies estratègiques que emmarquen les 

actuacions i els programes que es desenvolupen des del servei. Aquestes línies estratègiques es van 

aprovar en el Pla Estratègic de Subvencions, aprovat pel ple de 17 de desembre de 2019: 

 

– Fomentar la dinamització de projectes i accions de promoció dels diferents actors del territori.  

– Qualificar el territori de les comarques gironines per atreure-hi talent i activitat econòmica. 

– Impulsar el desenvolupament d’activitats relacionades amb l’emprenedoria. 

PRESSUPOST 

2021
IMPORT/DESCRIPCIÓ

XARXA SERVEIS LOCALS 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Subvenció per a la realització de projectes/accions de 

promoció econòmica XSLPE
277.000,00 €     

Subvencions de fins a 4.000 € per accions de promoció. Se n’afegeixen 1.000 si l’entitat 

forma part de Catalunya Emprèn. S'han incorporat 2.000 € són en concepte de 

dinamització d’espais de coworking sempre que es justifiquin en dinamització d’aquest 

espai.  

RETENCIÓ DE TALENT Convocatòria «Retenció de talent» 240.000,00 €     
Subvencioó pluriennal per a la retenció de talent a les entitats locals adherides a la 

XSLPE. Fins a 60.000 en tres anys.

Subvenció a la «Xarxa mercats sedentaris (XMSG)» 36.000,00 €       Subvenció de fins a 4.000 € a mercats que formint part de la xarxa.

Convocatòria «Comerç de proximitat» 60.000,00 €       
Subvenció de fins a 2.500 € per a associacions de comerciants per a activitats 

consensuades amb l’ajuntament.

Convocatòria «competitivitat territorial» 60.000,00 €       
Subvenció de fins a 2.000 € per a ens locals no adscrits de manera individual a la XSLPE 

i de menys de 10.000 habitants.

Convocatòria «Plans d'actuació» 140.000,00 €     

Subvenció de fins a 11.000 € per a la redacció de documents de planificació sectorial 

vinculats al desenvolupament local (mercats, polígons industrials, comerç, espais 

d’allotjament empresarial i altres àmbits concrets d’actuació) com a eina de suport a la 

presa de decisions sobre actuacions en el territori dels ens locals adherits a la Xarxa de 

Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).

Convocatòria «Projectes Singulars» 100.000,00 €     Subvenció de fins a 20.000 € per a projectes singulars

SUPORT ENTITATS LOCALS

SUPORT AL COMERÇ LOCAL

COMPETITIVITAT TERRITORIAL
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– Impulsar instruments per afavorir l’ocupació a les comarques gironines. 

 

Responent a les línies estratègiques, tenim tres àmbits d’actuació diferenciats que contenen els 

diferents programes que es gestionen.  

 

Durant el 2021, els programes desenvolupats van ser nou, més un apartat que podem qualificar 

d’intern (que es desenvoluparà més endavant). Cada programa engloba diferents accions, que poden 

ser serveis o subvencions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grup «Suport a entitats locals» es desenvolupen tots els serveis o programes adreçats 

directament als ens locals. També s’hi engloben les actuacions de suport al comerç, atès que el paper 

que hi tenen les entitats locals és bàsic. 

 

Dins el grup «Emprenedoria i teixit productiu» hi ha totes les actuacions que afavoreixen 

directament o indirecta el teixit productiu del nostre territori, tant les que gestionem directament des 

de la nostra àrea com aquelles en què participem mitjançant un conveni o donant-los suport tècnic.  

 

El tercer gran àmbit és l’anomenat «Estratègies de suport al desenvolupament econòmic», en el 

qual situem tots els projectes o programes que tenen com a objectiu clar oferir eines i suport als ens 

locals i al teixit productiu de cara al seu desenvolupament econòmic. 

 

  

1. 
Suport a  
entitats 
 locals 

 

1 XSLPE 
2 Suport al comerç 

local 
3 Competitivitat 

territorial 

 

2. 
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4 Polígons d’activitat 
econòmica  
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CREIX» 
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l’emprenedoria 

3. 
Estratègies de  
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desenvolupament  

econòmic 

7 Eines d’informació 
socioeconòmica 
local 

8 SITMUN 
9 Formació 
10 Estudis 
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1.2 Fitxa resum del Servei PiDEL 
 

La fitxa de presentació del servei per a l’anualitat 2021 era la següent: 

 

 
 

 

PROGRAMA
LíNIA 

ESTRATÈGI

CA

DESCRIPCIÓ

P1.

XARXA DE SERVEIS 

LOCALS DE PROMOCIÓ 

ECONÒMICA

L1
Ajut econòmic per a la realització de 

projectes/accions de promoció econòmica XSLPE
277.000,00 €            

Subvencions de fins a 4.000 € 

per accions de promoció. Se 

n'afegeixen 1.000 si l'entitat te 

Catalunya Emprèn. Aquest any 

hem incorporat 2.000 euros en 

concepte d'espais de coworking 

sempre que es justifiquin en 

dinamització d'aquest espai.  

CONVOCATÒRIA PÚBLICA. 

Bases publicades al BOP 

núm 189 de 30 de setembre 

de 2020                             

Convocatòria publicada al 

BOP núm 220 de 16 de 

novembre de 2020. 

L4 Subvenció retenció de talent, 2021-2022-2023 240.000,00 €            

Subvencioó pluriennal per a la 

retenció de talent a les entitats 

locals adherides a la XSLPE. 

Fins a 60.000 en tres anys.

CONVOCATÒRIA PÚBLICA. 

Bases publicades al BOP 

núm 206 de 26 d'octubre de 

2020.                             

Convocatòria publicada  

alBOP núm 216 de 10 de 

novembre de 2020 

(convocatòria tancada).

L4 Feina en Xarxa Servei de suport. Adhesió.

L2 Formació en Xarxa                 6.000,00 € Servei de suport. Adhesió.

P2. 
SUPORT AL COMERÇ 

LOCAL
L1 Xarxa de mercats 36.000,00 €              

Subvenció de fins a 4.000 € a 

mercats que formint part de la 

xarxa.

CONVOCATÒRIA PÚBLICA. 

Bases publicades al BOP 

núm 189 de 30 de setembre 

de 2020                             

Convocatòria publicada al 

BOP núm 220 de 16 de 

novembre de 2020. 

L1 Comerç de proximitat 60.000,00 €              

Subvenció de fins a 2.500 € per 

a associacions de comerciants 

per a activitats consensuades 

amb l'ajuntament.

CONVOCATÒRIA PÚBLICA. 

Bases publicades al BOP 

núm 189 de 30 de setembre 

de 2020                             

Convocatòria publicada al 

BOP núm 220 de 16 de 

novembre de 2020. 

L1 Plataforma de comerç "A casa en un clic"
Plataforma de comerç en línia a 

disposició de tots els municipis.
Adhesió al servei

L1 Milfulls Revista gratuita als mercats. Liiure.

P3.
COMPETITIVITAT 

TERRITORIAL
L1 Convocatòria de competitivitat territorial 60.000,00 €              

Subvenció de fins a 2.000 € per 

ens locals no adscrits de 

manera individual a la XSLE i 

de menys de 10.000 hab..

CONVOCATÒRIA PÚBLICA. 

Bases publicades al BOP 

núm 189 de 30 de setembre 

de 2020                             

Convocatòria publicada al 

BOP núm 220 de 16 de 

novembre de 2020. 

L2 Servei d'assessorament en competitivitat territorial -  €                        

Servei de l'àrea: assessorament 

als municipis sense tècnic/a de 

promoció. 

Sol·licitud del servei.

L2 Convocatòria «Plans d'actuació» 140.000,00 €            

Subvenció fins a 11.000 € per a 

la redacció de documents de 

planificació sectorial vinculats al 

desenvolupament local 

(mercats, polígons industrials, 

comerç, espais d’allotjament 

empresarial i altres àmbits 

concrets d’actuació) com a eina 

de suport a la presa de 

decisions sobre actuacions en 

el territori dels ens locals 

adherits a la Xarxa de Serveis 

Locals de Promoció Econòmica 

(XSLPE).

CONVOCATÒRIA PÚBLICA. 

Bases publicades al BOP 

núm 189 de 30 de setembre 

de 2020                             

Convocatòria publicada al 

BOP núm 220 de 16 de 

novembre de 2020. 

L2 Convocatòria «Projectes singulars» 100.000,00 €            
Subvenció fins a 20.000 € per a 

projectes singulars.

CONVOCATÒRIA PÚBLICA. 

Bases publicades al BOP 

núm 189 de 30 de setembre 

de 2020                             

Convocatòria publicada al 

BOP núm 220 de 16 de 

novembre de 2020. 

PRESSUPOST 

2021
IMPORT/DESCRIPCIÓ ACCÉS

SUPORT A ENTITATS LOCALS
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1.3 Objectius de desenvolupament sostenible i PiDEL 

Durant el 2021, la Diputació de Girona va iniciar els treballs per difondre el nou marc internacional 

que suposa la implicació en l’Agenda 2030, l’estratègia global de les Nacions Unides per solucionar 

els problemes socials, econòmics i mediambientals del planeta i comprometre’s amb l’assoliment dels 

objectius de desenvolupament sostenible. 

L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides 

(ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens locals tenen un paper essencial en la majoria dels 

ODS, atès que són les administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat per 

involucrar la ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, la seva 

escala d’actuació propicia la realització de projectes transformadors susceptibles d’aconseguir que 

els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles.  

Tenim davant nostre el repte i l’oportunitat de col·laborar, des de l’àmbit local, per crear una economia 

més sostenible, més integradora i més amable amb les persones. Una economia en què els objectius 

de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 es vagin fent realitat en cada una de les 

accions que posem en marxa: crear ocupació des de la perspectiva de la igualtat d’oportunitats i de 

gènere, facilitar la transformació digital i impulsar la innovació, fomentar la consolidació i el creixement 

PRESSUPOST 2021 IMPORT/DESCRIPCIÓ ACCÉS

P4

PROGRAMA 

EMPRENEDORIA «CO-

CREIX»

L3
Reunions, conferències i cursos Programa PECT 

«CO-CREIX»  (Sessions de networking )
               24.612,40 € 

Despeses de comunicació Programa PECT «CO-

CREIX»                           -   € 

Altres despeses diverses Programa PECT «CO-

CREIX»                 5.989,90 € 

Estudis i treballs tècnics Programa PECT «CO-

CREIX»  (WEB XARXA, ETC..)                49.759,04 € 

Inversió programari Programa PECT «CO-CREIX» 
                          -   € 

FONS PROPIS PER AL PROGRAMA 

D'EMPRENEDORIA                65.000,00 € 

P5
FOMENT A 

L'EMPRENEDORIA
L3

CONVENIS I SUBVENCIONS DIVERSES 

VINCULATS A L'EMPRENEDORIA              284.239,62 € 

PRESSUPOST 2021 IMPORT/DESCRIPCIÓ ACCÉS

P6

EINES D'INFORMACIÓ 

SOCIOECONÒMICA 

LOCAL

L2 Xifra

               25.410,00 € 

Sistema d'informació estadística 

que agrupa totes les dades 

estadístiques publicades en una 

sola plataforma amb l'objectiu 

d'aportar informació.

Accés públic.

L2 Xifra Empreses                 4.000,00 € Sol·licitud del servei.

L2 Estudis i/o informes de conjuntura econòmica                10.000,00 € Interpretació i treball de les 

dades estadistiques per facilitar 

la lectura de les mateixes. 

Accés públic.

P7 SITMUN L2 Manteniment/creació de l'aplicació

               30.000,00 € 

Plataforma que agrupa tota la 

informació cartogràfica 

públicada de la demarcació.

Accés public.

P8
FORMACIÓ ALS 

TÈCNICS
L2 Formació 

20.000,00 €              

P9

TAULA DE 

REACTIVACIÓ 

ECONÒMICA

L2/L4
Coordinació i dinamització de la taula tècnica de 

reactivació econòmica de la demarcació 

I

N

T

E

R

N

ESTUDIS/PLANIFICACIÓ L2  ESTUDIS

               20.000,00 € 

 Oferir formació a persones que treballen en l'àmbit de la 

promoció econòmica.  

L'anàlisi estratègica del territori és una eina imprescindible 

per a la presa de descisions i per a l'elaboració de polítiques 

públiques que responguin a les necessitats reals del territori. 

 Coordinar actuacions de les entitats que la formen i cerca de 

finançament 

ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

EMPRENEDORIA / TEIXIT PRODUCTIU

Convenis signats amb diferents entitats que tenen com a 

objectiu promoure l'emprenedoria des de diferents  àmbits.
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del teixit empresarial i millorar l’ocupabilitat de les persones, perquè progrés econòmic i progrés social 

esdevenen un binomi indissoluble.  

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local impulsa directament els ODS següents: 

 

– Objectiu 8: «Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i 

productiva i el treball digne per a tothom». 

 

– Objectiu 4: «Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats 

d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom». 

 

– Objectiu 11: «Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 

resilients i sostenibles». 

 

– Objectiu 9: «Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible 

i fomentar la innovació». 

 

Des del servei tenim el compromís d’implicar-nos activament en la implantació de l’Agenda 2030 i en 

la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en l’àmbit local. Hem inclòs en 

totes les bases de subvencions els ODS que es volen impulsar, i en tots els formularis de sol·licitud 

de subvenció del 2022 es recull l’impacte de l’activitat presentada pel tercer. 

També s’ha alineat el pla de serveis del departament amb els objectius de desenvolupament 

sostenible (ODS). 

Així mateix, les bases redactades per a les subvencions del 2022 ja recullen que, en les justificacions 

de subvencions, els tercers hauran d’adjuntar un qüestionari sobre l’impacte en els ODS de l’actuació 

duta a terme. 

 

 

1.4 Anàlisi administrativa del servei 
 
A continuació, s’analitzen les convocatòries i els serveis en volums administratius. De convocatòries 
se n’analitzen sis, atès que la justificació de la convocatòria de retenció de talent no es presenta fins 
al primer trimestre de 2022. 
 

 
 
Es van presentar 174 sol·licituds, de les quals es van acabar concedint 155 subvencions. De les 
subvencions concedides, se’n van justificar 139, un 89,68 %. Durant el període d’execució, es van 
produir set renúncies. 
 

CONVOCATÒRIES exercici 

2021

TOTAL SOL·LICI-

TUDS 

REQUERI- 

MENTS  % DENEGATS

CONCE-

DITS % JUSTIFICAT 

TRAMITACIÓ 

ROMANENTS %

NRE. 

RENÚNCIES %

NRE. 

REVOCACIONS TOTAL

XSLPE 54 9 17% 0 54 100% 52 8 15% 2 3,70% 0 54

NO XSLPE 44 19 43% 6 38 86% 36 16 44% 2 5,26% 0 38

XMSG 8 0 0% 0 8 100% 7 0 0% 1 12,50% 0 8

PLANS ACTUACIÓ 12 2 17% 1 11 92% 10 0 0% 1 9,09% 11

COMERÇ PROXIMITAT 33 7 21% 7 26 79% 25 5 20% 1 3,85% 0 26

SINGULARS 14 2 14% 5 9 64% 9 8 89% 0 0,00% 0 9

TOTAL 174 39 22% 19 155 89,08% 139 37 26,62% 7 4,52% 0 146
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En relació amb els pagaments, cal destacar que un 26,62 % es van haver de tramitar com a 
romanents.  
 

1.5 Dades i indicadors principals de les subvencions PiDEL 
 

Des del Servei PiDEL s’aproven les bases unificades des del 2019, i el 2020 es va iniciar un 

procediment únic per a l’aprovació de totes les convocatòries. 

 

En aquest apartat analitzem les magnituds econòmiques de les subvencions PiDEL per extreure una 

sèrie de conclusions i indicadors de l’execució de les diferents línies. Val a dir que en aquesta anàlisi 

no s’hi inclou la línia de retenció de talent, atès que la justificació de la primera anualitat no es farà 

fins al 2022. 

 

Una primera anàlisi que posa en relació el nombre de sol·licituds amb les previsions econòmiques i 

el total concedit en totes les subvencions ens permet fer l’anàlisi següent: 

 

 

 
 

 

 
 

 

Dels imports inicials només va caldre ampliar la convocatòria de projectes singulars, i el sobrant més 

gran de partida es va donar a la convocatòria de plans d’actuació. En el quadre següent es poden 

veure els recursos destinats a les subvencions del departament i els sobrants segons la línia. 

 

L’import total de les partides pressupostàries destinades a subvencions era de 678.000 euros, que 

es van veure incrementats en 25.000 euros per a la convocatòria de projectes singulars. Dels 

703.000 euros finals destinats a subvencionar projectes i actuacions en l’àmbit de la promoció i el 

desenvolupament econòmic local, se’n van concedir 621.654,17. Això vol dir que un 11,57 % del total 

de recursos disponibles no es va utilitzar (81.345,83 euros). 

 

ANY 2021 general 

(euros)
XSLPE 2021

NO XSLPE 

2021
XMSG 2021

PLANS ACTUACIÓ 

2021
COMERÇ 2021

SINGULARS 

2021

nombre sol·licituds 174 54 44 8 12 33 14

4.040,23 €               5.129,63 €        1.363,64 €    4.500,00 €        12.083,33 €             1.818,18 €           8.928,57 €        

4.010,67 €               4.802,57 €        1.545,45 €    4.000,00 €        7.940,41 €               2.278,60 €           13.888,89 €      

4.181,64 €               4.526,64 €        1.492,58 €    3.943,01 €        8.352,58 €               2.254,23 €           13.849,71 €      

Subvenció mitjana concessió PIDEL 

Subvenció mitjana pagada PIDEL

Subvenció mitjana solicitada PIDEL 

Indicador

0 10 20 30 40 50 60

XSLPE 21

NO XSLPE 21

XMSG 21

PLANS ACTUACIÓ 21

COMERÇ 21

SINGULARS 21

Subvencions sol·licitades segons 
convocatòria
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Del total concedit, s’han pagat realment 581.248,23 euros. Això es tradueix en el fet que un 6,5 % 

dels diners concedits no es va utilitzar. En el quadre següent es relaciona el total concedit respecte 

al justificat. El percentatge d’execució és del 93,50 %. En nombres absoluts, la suma dels imports no 

concedits i dels imports no justificats és de 121.751,77 euros. 

 

 
 

 

La darrera anàlisi en aquest sentit consisteix a veure l’impacte de les subvencions concedides i el 

retorn al territori. Les subvencions concedides han donat suport a diferents projectes de promoció i 

desenvolupament econòmic local del territori. Com que no s’ha recollit el pressupost real de les 

actuacions justificades, fem aquesta taula comparativa només tenint en compte els pressupostos 

elegibles de les sol·licituds inicials. Així doncs, el pressupost inicial de les actuacions era 

d’1.129.799,48 euros. L’import que s’ha aportat des del Servei PiDEL és de 581.248,23 euros, de 

manera que l’aportació de la Diputació en l’àmbit de la promoció econòmica és del 52,89 %.  

 

 

 
 

 

 

 

CONVOCATÒRIA

IMPORT INICIAL 

PREVIST AMPLIACIONS

TOTAL 

(INICIAL+AMPLIA-

CIONS)

IMPORT TOTAL 

CONCEDIT SOBRANT % SOBRANT

XSLPE 277.000,00             -                   277.000,00         259.339,03      17.660,97  6,38%

NO XSLPE 60.000,00               -                   60.000,00           58.726,95        1.273,05    2,12%

XMSG 36.000,00               -                   36.000,00           32.000,00        4.000,00    11,11%

PLANS ACTUACIÓ 145.000,00             -                   145.000,00         87.344,54        57.655,46  39,76%

COMERÇ PROXIMITAT 60.000,00               60.000,00           59.243,65        756,35       1,26%

SINGULARS 100.000,00             25.000,00         125.000,00         125.000,00      -             0,00%

TOTAL 678.000,00             25.000,00         703.000,00         621.654,17      81.345,83  11,57%

CONVOCATÒRIA

TOTAL 

(INICIAL+AMPLIA-

CIONS)

TOTAL IMPORT 

SOL·LICITATS 

IMPORT TOTAL 

CONCEDIT

IMPORT TOTAL 

PAGAT

% pagat 

sobre 

concedit

IMPORT NO 

JUSTIFICAT

% NO 

JUSTIFICAT

XSLPE 277.000,00       270.864,83         259.339,03 €    235.385,46 €    90,76% 23.953,57  9,24%

NO XSLPE 60.000,00         68.991,17          58.726,95 €      53.732,80 €      91,50% 4.994,15    8,50%

XMSG 36.000,00         32.000,00          32.000,00 €      27.601,05 €      86,25% 4.398,95    13,75%

PLANS ACTUACIÓ 145.000,00       88.892,29          87.344,54 €      83.525,84 €      95,63% 3.818,70    4,37%

COMERÇ PROXIMITAT 60.000,00         59.243,65          59.243,65 €      56.355,66 €      95,13% 2.887,99    4,87%

SINGULARS 125.000,00       291.737,04         125.000,00 €    124.647,42 €    99,72% 352,58       0,28%

TOTAL 703.000,00       811.728,98         621.654,17 €    581.248,23 €    93,50% 40.405,94  6,50%

CONVOCATÒRIA

PRESSUPOST 

ELEGIBLE

IMPORT TOTAL 

CONCEDIT SOBRANT

PRESSUPOSTOS 

JUSTIFICATS 

FINALS

IMPORT TOTAL 

PAGAT

Aportació 

PiDEL

XSLPE 449.174,49 €    259.339,03 €    17.660,97 € 438.424,49 €        235.385,46 €    53,69%

NO XSLPE 82.270,03 €      58.726,95 €      1.273,05 €   80.639,00 €          53.732,80 €      66,63%

XMSG 46.367,68 €      32.000,00 €      4.000,00 €   40.967,68 €          27.601,05 €      67,37%

PLANS ACTUACIÓ 123.534,40 €    87.344,54 €      57.655,46 € 118.534,40 €        83.525,84 €      70,47%

COMERÇ PROXIMITAT 118.010,84 €    59.243,65 €      756,35 €      110.010,84 €        56.355,66 €      51,23%

SINGULARS 310.442,04 €    125.000,00 €    -  €           310.442,04 €        124.647,42 €    40,15%

TOTAL 1.129.799,48 € 621.654,17 €    81.345,83 € 1.099.018,45 €     581.248,23 €    52,89%
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1.6 Dades i indicadors principals dels serveis PiDEL 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, atorga 
competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i de gestió. Igualment, l’article 36.1 d 
reconeix com a competència la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en 
la planificació en el territori provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions 
públiques en aquest àmbit. 
 
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local té com a línia d’actuació prioritària la 
col·laboració en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic 
integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial. 
 
En aquest context, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar el Pla de Serveis del Departament de 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona en data 17 de setembre de 
2019. Aquest pla es modifica cada vegada que és necessari i que des del departament s’incorpora 
un nou servei. Sempre està actualitzat a l’adreça següent: Diputació de Girona - Catàleg de serveis 
(ddgi.cat). (àmbit Promoció Econòmica) 
 
Durant el 2021, els serveis oferts en el Pla són els següents: 
 

 Portal Formació en Xarxa. 

 Assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial. 

 XIFRA Empreses. 

 XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic. 

 Xarxa Local del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) de Girona. 

 Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE). 

 Plataforma de comerç local. 
 
La sol·licitud de cada servei s’ha de formular segons els requisits especificats en l’annex corresponent 
de cada servei. 

XMSG

NO XSLPE

PLANS ACTUACIÓ

COMERÇ PROXIMITAT

SINGULARS

XSLPE

 -

 100.000,00

 200.000,00

 300.000,00

 400.000,00

 500.000,00

Aportacions subvencions PiDEL

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/6/s-0/serveis
https://seu.ddgi.cat/web/nivell/6/s-0/serveis
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Un cop registrada la sol·licitud, el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local l’analitza i 
eleva una proposta de resolució al president de la Diputació, el qual dicta les resolucions 
corresponents, en què atorga o denega el servei sol·licitat. 
 
En cas que tècnicament no sigui possible o que l’entitat local no compleixi els requisits establerts en 
aquest pla, la presidència de la Diputació emet una resolució motivada en què denega el servei 
sol·licitat. 
 
Les sol·licituds s’atenen per ordre d’entrada rigorós al Registre General de la Diputació de Girona. 
 
El termini per formular les sol·licituds està obert tot l’any. 
 
En total, durant el 2021 ens van sol·licitar 146 serveis, tal com recull la taula següent. El servei més 
sol·licitat és el SITMUN, seguit de la plataforma de comerç local:  
 

SERVEI Sol·licituds 

Competitivitat Territorial 15 

Formació en Xarxa 4 

Plataforma comerç 
local 24 

SITMUN 82 

XGEAE 4 

Xifra Empreses 17 

Total 146 
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SUPORT A ENTITATS LOCALS 

 

Serveis 
Grup de treball XSLPE 

Formació en Xarxa 

Feina en Xarxa 

FUE 

Millora de la competitivitat territorial 

 

Convocatòries 
 XSLPE 

NO XSLPE 

Plans d’actuació 

Projectes singulars 

Retenció de talent 
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2. Suport a entitats locals: serveis 
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2.1 Grup de treball XSLPE 
 

La Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) es constitueix com un espai de treball 

que aprofita les sinergies i complementarietats de les entitats amb la voluntat de dur a terme les 

accions següents: 

 

 Elaborar un mapa de recursos del territori, amb la posada en comú de les accions que es 

duen a terme en aquesta matèria a les comarques de Girona. 

 Treballar en xarxa amb les entitats de promoció econòmica de la demarcació de Girona. 

 Fomentar les activitats formatives en diferents àmbits adreçades al personal tècnic que 

assumeix responsabilitats en relació amb aquestes àrees. 

 Coordinar els serveis locals de promoció econòmica del territori. 

 Donar suport per a la prospecció de les necessitats de les empreses de les comarques 

gironines. 

 Dissenyar, consensuar i aplicar una metodologia comuna. 

 Donar suport als grups de treball que sorgeixin en el marc de col·laboració:  

–  Del teixit productiu 

–  Del mercat de treball 

–  Del sector comercial 

–  D’altres grups de treball emmarcats en la promoció econòmica i el desenvolupament 

local 

 Oferir aplicacions informàtiques i portals web com ara el portal Formació en Xarxa, el web de 

la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial i altres webs per optimitzar les 

complementarietats i les sinergies de les entitats. 

 

L’actual període d’adhesió de la XSLPE és el 2020-2023 i en formen part 58 entitats locals de la 

demarcació de Girona. Aquestes entitats són ajuntaments, consells comarcals i d’altres en què 

deleguen les anteriors, amb la forma jurídica de consorcis, mancomunitats, agències, societats 

anònimes municipals, instituts i agències de desenvolupament econòmic. 

 

Una part important de la comunicació amb les entitats adherides a la XSLPE es fa amb la llista de 

distribució (167 adreces de correu electrònic registrades) del personal a les àrees de promoció i 

desenvolupament econòmic de les entitats adherides. Durant l’anualitat 2021 s’han tramès 65 

comunicats, que informaven sobre:  

 

 Subvencions 

 Convocatòries dels diferents grups de treball 

 Actualitzacions d’informació socioeconòmica local 

 Estudis en l’àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic local 

 Premis d’emprenedoria 

 Jornades i formacions 

 Difusió dels serveis de l’àrea PiDEL 

 Qüestionaris adreçats a les entitats adherides 

 Ofertes laborals de personal de les àrees de promoció i desenvolupament 

econòmic local 

 

La web http://xslpe.ddgi.cat/ és el portal de referència per al personal de la XSLPE i té les funcions 

següents: 

 Registre de la llista de distribució de correus electrònics 

 Notícies que es generen en l’àmbit del desenvolupament econòmic local 

 Protocols i formularis de diferents serveis de promoció i desenvolupament 

econòmic local 

http://xslpe.ddgi.cat/
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 Enllaços d’interès amb altres serveis 

 Giny amb l’etiqueta #PromoEcoDdgi 

 Accés a l’oferta pública de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial 

(vivers d’empresa, espais de cotreball i naus industrials) a 

https://www.ddgi.cat/xgeae 

 

 

SESSIONS INFORMATIVES REALITZADES 

 

En el marc de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, s’han desenvolupat les 

sessions de treball següents: 

 

– Sessió tècnica de la Xarxa de Comerç de Proximitat 

Data: 18/01/2021 

Assistència: 18 persones 

Presentació d’estratègies impulsades per l’Administració per a la reactivació comercial per part 

de les entitats següents: 

Ajuntament de Palafrugell 

Ajuntament de Palamós 

Ajuntament de Roses 

Ajuntament de Sant Julià de Ramis 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

Consell Comarcal de la Selva 

Consell Comarcal de la Cerdanya 

Agència de Desenvolupament de la Garrotxa_DinàmiG 

 

– Reunió tècnica per restablir el conveni del Servei d’Orientació i Intermediació Laboral 

Data: 22/04/2021 

Assistència: 17 persones 

Grup de treball del personal tècnic que treballa amb les aplicacions d’orientació i intermediació 

laboral. 

 

– Resolució de dubtes sobre les línies d’incentius al comerç del Consorci de Comerç, 

Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) 

Data: 04/06/2021 

Assistència: 28 persones 

Reunió telemàtica per resoldre dubtes en relació amb els incentius de comerç presentats pel 

CCAM adreçada al grup de treball de comerç de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 

Econòmica. 

 

– Sessió informativa adreçada a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 

Data: 15/10/2021 

Assistència: 51 persones 

Reunió per al treball dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) corresponents a les 

subvencions de l’anualitat 2021. Presentació de les subvencions previstes per a l’anualitat 2022. 

 

– Sessió informativa sobre el procés de tramitació de les subvencions promogudes pel 

Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 

Data: 15/12/2021 

Assistència: 54 persones 

Reunió per facilitar el procés de tramitació de les subvencions promogudes pel Servei PiDEL 

adreçada als ajuntaments de la demarcació i a la resta d’entitats adherides a la XSLPE. 

https://www.ddgi.cat/xgeae
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2.2 Formació en Xarxa 
 

El portal web Formació en Xarxa és un servei que aglutina l’oferta formativa de millora de 

l’ocupabilitat a la demarcació de Girona. Tota la informació que s’hi pot trobar és fruit del treball 

col·laboratiu de les entitats locals de promoció econòmica i el Servei d’Ocupació de Catalunya. En 

aquest portal, els col·lectius d’aturats, treballadors, empresaris i emprenedors poden cercar ofertes 

de formació per localitat, família professional, destinatari o data d’inici. Així mateix, hi ha la possibilitat 

de subscriure-s’hi i de desar i imprimir el resultat de les cerques.  

 

Durant l’any 2021 s’ha actualitzat el disseny de la pàgina inicial. S’han incorporat les ofertes laborals 

públiques de la demarcació de Girona, a més dels enllaços de recursos per a l’ocupabilitat. S’han fet 

campanyes de difusió a les xarxes socials i a la premsa durant la primavera i la tardor, atès que són 

els períodes en què hi ha més formacions programades. Aquestes campanyes han incrementat els 

indicadors de rellevància del portal: visites, nous usuaris, subscripcions i formacions programades. 

 

De les 483 formacions programades, 240 s’han dut a terme en línia i les 243 restants, en format 

presencial. Durant l’any 2021, el portal ha registrat 11.229 visites (1), 7.108 nous usuaris i 521 

correus subscrits. Aquestes dades, juntament amb les 67 entitats participants (ajuntaments, 

consells comarcals, universitat, patronals, sindicats i entitats sense ànim de lucre), consoliden el 

portal com a referent a la demarcació per a la cerca de formació per a la millora de l’ocupabilitat. 

 

(1) La configuració de les galetes ha impedit comptabilitzar les visites i els nous usuaris durant 

tres mesos. 
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2.3 El sistema d’intermediació laboral (SIL) 
 
En data 22 de desembre de 2020, la Diputació de Girona va acordar donar per extingit el conveni 

marc SOIL (sistema d’orientació i intermediació laboral) amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, i 

també els convenis bilaterals derivats entre la Diputació de Girona i les entitats locals. Durant 

l’anualitat 2021, s’ha treballat amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i les entitats de la XSLPE 

per impulsar un nou marc de col·laboració. S’ha signat un conveni marc de col·laboració entre el SOC 

i la Diputació de Girona que permetrà que les entitats locals de la demarcació puguin sol·licitar el 

servei SIL (sistema d’intermediació laboral), promogut per la Diputació de Girona i que estarà 

disponible a principis de l’anualitat 2022. El SOC i la Diputació de Girona donaran suport a les entitats 

locals i podran disposar d’accés al portal web Feina Activa per a la gestió d’ofertes laborals i de 

candidatures. 

 

2.4 Finestreta Única Empresarial (FUE) 
 

La Finestreta Única Empresarial (FUE) és el punt de referència únic dels emprenedors, empresaris i 

intermediaris en la seva relació amb l’Administració. 

 

Es participa en el grup de treball integrat per les quatre diputacions catalanes, la Generalitat de 

Catalunya i les entitats municipalistes amb la voluntat d’implantar la FUE a tota la demarcació. Iniciat 

l’any 2011, l’objectiu del Pla d’Implantació de la FUE és reduir les càrregues administratives a les 

empreses, homogeneïtzar els requisits per legalitzar una activitat econòmica i oferir un portal únic de 

relació entre l’Administració i empreses, professionals i intermediaris. En el Pla d’Implantació de la 

Finestreta Única Empresarial (2019-2021) vigent, s’ha aprovat el Projecte de llei de facilitació de 

l’activitat econòmica. El 31 de desembre de 2020 es va publicar aquesta norma pionera a Europa en 

http://canalempresa.gencat.cat/web/.content/oge/doc/Detallat-PLA-FUE-2019-2021.pdf
http://canalempresa.gencat.cat/web/.content/oge/doc/Detallat-PLA-FUE-2019-2021.pdf
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l’àmbit de la facilitació, que aplica el principi «Only Once», segons el qual empreses i emprenedors 

només hauran d’aportar una única vegada les seves dades en tots els tràmits amb qualsevol 

administració. A més, introdueix un sistema d’informació interoperable, de manera que l’empresariat 

només hagi d’aportar les dades una única vegada. 

 

Durant aquesta anualitat, la Diputació de Girona signarà el conveni pluriennal entre l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya —mitjançant el Departament d’Empresa i Treball, el Departament de 

la Presidència i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori—, el Consorci 

Administració Oberta de Catalunya (AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 

l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i la Federació de 

Municipis de Catalunya, per al desplegament als ens locals de Catalunya de la Llei de facilitació de 

l’activitat econòmica i del Pla d’Agilització dels Procediments Administratius 2021. 

 

Durant l’anualitat 2021, s’ha participat en les jornades de treball del desplegament d’eines i projectes 

estratègics FUE, i també en el seminari web següent: 

 

25/01/2021. «Evolució de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica». 

 

2.5 Recull i actualització d’informacions referents a la covid-19 

en l’àmbit de l’activitat econòmica 
 

Amb la situació de pandèmia general i de tancament de les activitats econòmiques a partir del març 

de 2020, des del Servei PiDEL es va crear un document que recollia les mesures de les diferents 

administracions i s’actualitzava diàriament. 

 

Durant el 2021, s’ha mantingut l’actualització del document amb un recull de mesures de les diferents 

administracions i sectors econòmics. El document porta per títol «Preguntes i respostes sobre 

l’afectació de l’emergència sanitària covid-19 en l’activitat econòmica». Inicialment se’n penjava una 

actualització diària. Posteriorment, aquesta periodicitat s’ha adaptat a l’aparició de novetats en 

protocols, ajuts i afectacions. El bàner està situat a la web http://www.ddgi.cat/ i se n’ha fet i se’n fa 

difusió a les xarxes socials i a la llista de distribució de la XSLPE. 

 

 
 

2.6 Millora de la competitivitat territorial 
 

L’any 2021 el servei s’ha consolidat com un servei híbrid, combinant les trobades en línia amb les 

presencials, facilitant i multiplicant els contactes amb els ajuntaments i amortitzant més i millor les 

hores invertides en cadascuna de les actuacions. Així doncs, i aprofitant la implantació de les trobades 

en línia, s’ha establert que el primer contacte amb l’ajuntament sigui en línia. Posteriorment, si escau, 

es fan visites in situ als municipis. 

http://www.ddgi.cat/web/servei/5293/recopilacio-d-informacio-sobre-l-afectacio-de-l-emergencia-sanitaria-covid-19-en-l-activitat-economica
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2.6.1 Descripció i objectiu del servei 

 
Es tracta d’un servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i el 

desenvolupament local per a la millora de la competitivitat territorial dels municipis gironins. Està 

adreçat als municipis de la demarcació de Girona que no estiguin adherits a la Xarxa de Serveis 

Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona (sigui de manera individual, 

agrupada amb d’altres o bé com a part d’una entitat de la xarxa) i que no disposin de personal tècnic 

de promoció econòmica. 

 

Té com a objectiu donar assistència tècnica als municipis mitjançant una anàlisi de la realitat local 

que permeti dissenyar i desenvolupar programes, accions i projectes concrets en matèria de promoció 

econòmica i desenvolupament local. 

 

Els àmbits d’intervenció prioritaris són els següents: 

 
a) Planificació estratègica. Definir el model i les estratègies del territori.  

b) Activitat comercial i industrial. 

c) Recursos naturals i culturals.  

d) Contingut web. 

e) Emprenedoria. 

f) Ocupació. 

g) Línies de suport tant de la Diputació com d’altres entitats i organismes en relació amb la 

petició de l’ajuntament. 

h) Altres temes d’interès per al desenvolupament local. 

 

El servei proporciona entre 25 i 40 hores d’assistència anuals, repartides virtualment i presencialment. 

 

2.6.2 Metodologia 
 

El procés s’estructura de la manera següent: 

 

 Es recull la demanda de l’ajuntament. Es fa una entrevista amb els responsables polítics 

per valorar què es vol fer, però sobretot què es pot fer, amb els recursos disponibles. Tal com 

s’ha esmentat, aquesta primera entrevista es porta a terme de manera virtual. Posteriorment, 

si escau, es complementa amb una visita del municipi i dels elements o espais que es vulguin 

potenciar. 

 

 Desenvolupament del procés. Es combina la recerca d’informació amb dinàmiques 

participatives en què es recull la percepció dels grups d’interès i es fomenta la seva implicació 

en el projecte. 

 

 Redacció del document de recomanacions. Aquest document és el full de ruta de 

l’actuació per a la qual l’ajuntament ha demanat el suport tècnic. Es tracta d’un document 

estratègic que posteriorment l’ajuntament pot utilitzar com a suport en l’actuació o actuacions 

que dugui a terme. 

 

 Tancament del servei. És el moment que posa punt final a la intervenció duta a terme i 

permet debatre, consensuar o ampliar el document de recomanacions. S’organitza una 

trobada en línia amb l’ajuntament per valorar conjuntament l’impacte de la feina feta, 

s’incorporen les darreres modificacions al document i es tramet a l’ajuntament el document 

signat per la cap del servei.  
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 Avaluació. Una vegada acabat tot el procés, s’envia una enquesta en línia per valorar la 

intervenció. 

 

2.6.3 Actuacions 2021 
 

Enguany la situació sanitària no ha suposat cap fre per al servei, que ha normalitzat el funcionament 

híbrid. Així doncs, el nombre d’ajuntaments que hi han intervingut respecte a l’edició anterior s’ha 

incrementat i ha arribat a 15. 

 

 
 

Els resultats, a 31 de desembre de 2021, són els següents: 

 

Comarca Municipi Habitants Intervenció Àmbit ODS 

Alt Empordà 

L’Armentera 998 
Dotació del web local de continguts per 
fomentar el desenvolupament socioeconòmic 
al municipi. 

4 8 

Cadaqués 2.820 
Projecte de dinamització del territori a partir de 
l’art. 

1 8 

Capmany 618 
Propostes per a la dinamització del teixit 
comercial local. 

2 12 

Espolla 412 
Dotació del web local de continguts per 
fomentar el desenvolupament socioeconòmic 
al municipi. 

4 8 

La Vajol 88 
Propostes per a la gestió de l’impacte dels 
visitants al municipi. 

1 11 
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Baix 
Empordà 

Ullastret 258 
Informe de desistiment. No s’inicia 
l’assessorament. 

NF*   

Garrotxa 

Mieres 349 
Projecte per a la promoció de productes i 
comerços locals. 

2 12 

Sant Feliu 
de Pallerols 

1.456 
Propostes per a la dinamització del teixit 
comercial local. 

2 12 

Sant Jaume 
de Llierca 

852 Dinamització del teixit comercial local. 2 12 

Sant Joan 
les Fonts 

3.050 
Dinàmica amb les empreses per a la promoció 
del comerç local. 

2 12 

Gironès Canet d’Adri 749 
Dinàmica de treball per a la dinamització de la 
Fira del Porc. 

3 12 

Pla de 
l’Estany 

Porqueres 4.701 
Dinàmica per a la dinamització del teixit 
comercial local. 

2 12 

Serinyà 1.143 
Potenciació de la dinamització comercial al 
municipi. 

2 12 

Vilademuls 835 
Propostes per a la dinamització del Centre 
d’Interpretació de la Vida Rural de Vilademuls. 

3 11 

Selva Amer 2.383 
Informe de no idoneïtat del servei en el 
moment present. 

NF*   

* NF: servei no finalitzat per motius aliens al Servei PiDEL. 

 

 

RESUM DE LES INTERVENCIONS DE L’ANY 2021 
 

 
 

 

14%

13%

13%

47%

13%

Àmbits de competitivitat territorial

NS

Contingut web

Planificació estratègica

Activitat comercial i
industrial

Recursos naturals i
culturals
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Llegenda dels ODS 

ODS 8: «Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball 

digne per a tothom». 

ODS 11: «Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles». 

ODS 12: «Garantir modalitats de consum i producció sostenibles». 

 
Aquest servei incorpora una avaluació final, que ha obtingut una valoració mitjana de 4,45 sobre 5 

en relació amb la idoneïtat de la metodologia emprada. 

 

Val a dir que la valoració global del servei ha estat excel·lent segons un 72,5 % dels enquestats, 

mentre que el 27,5 % ha considerat que el servei ofert mereixia un notable.  

 

La valoració global del servei és la següent: el 7,5 % dels enquestats ha donat un 7 com a valoració 

global; el 20 %, un 8; el 37,5 %, un 9, i el 35 %, un 10. La nota mitjana resultant és un 9. 

 

El 42,50 % de les persones enquestades han estat alcaldes i el 35 %, regidors. El percentatge de 

personal tècnic que ha respost és del 12,5 %; el de secretaris, del 5 %, i el d’administratius, del 5 %. 

 

Galeria fotogràfica del servei de millora de la competitivitat 

territorial 

 

  
 

Ajuntament de Sant Joan les Fonts 

23%

15%62%

ODS de competitivitat territorial

8

11

12
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Ajuntament de Vilademuls 

 

   
 
Ajuntament de Porqueres 

  



Diputació de Girona  28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPORT A ENTITATS LOCALS: CONVOCATÒRIES 
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3. Suport a entitats locals: convocatòries 
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3.1 Convocatòria XSLPE per fomentar projectes i accions de 

promoció econòmica 
 

Les entitats adherides en el període 2020-2023 a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 

(XSLPE) que compleixin els requisits d’adhesió previstos en les bases reguladores de la subvenció 

poden optar per una subvenció per fomentar accions i projectes de promoció econòmica emmarcats 

en els àmbits de treball i les línies d’actuació següents: 

 

a) Mercat de treball 

o Millores formatives en l’àmbit ocupacional 

o Orientació laboral 

o Intermediació laboral 

b) Teixit productiu 

o Foment de l’esperit emprenedor 

o Creixement i consolidació d’empreses 

o Dinamització dels diversos sectors econòmics (polígons d’activitat econòmica, espais 

d’allotjament empresarial, etc.) 

o Assessorament a l’emprenedor 

o Millora de la competitivitat empresarial (foment de l’associacionisme, estratègia empresarial 

comuna, organització de fòrums empresarials, simbiosi industrial, etc.) 

c) Sector comercial 

o Cens d’activitat comercial 

o Ordenació comercial 

o Suport a la dinamització comercial 

d) Altres iniciatives relacionades amb el desenvolupament local, que cal que valori la Comissió 

Avaluadora 

 

Aquestes subvencions han estat disponibles des de l’any 2009 per als ajuntaments, els consells 

comarcals i les entitats en què els ajuntaments i consells hagin delegat la promoció econòmica. Els 

requisits per ser-ne membres són que aquestes entitats disposin de personal tècnic, d’una regidoria 

de promoció i desenvolupament econòmic local i d’una aplicació pressupostària, tal com es regula en 

les bases d’adhesió a la XSLPE. 

 

En relació amb els ODS, aquesta subvenció té impacte principalment sobre els objectius de 

desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 següents: 

 

– Objectiu 4: «Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats 

d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom». 

 

– Objectiu 8: «Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i 

productiva i el treball digne per a tothom». 

 

– Objectiu 9: «Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible 

i fomentar la innovació». 

 

En el marc de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XLSPE), s’han presentat 54 

entitats amb accions i projectes de tipologies diverses. L’impacte econòmic total sobre el territori, 

mesurat segons els pressupostos presentats per les entitats, és de 449.179,49 euros, dels quals la 

Diputació n’ha concedit 259.339,03 i se n’han acabat executant i pagant 235.385,46. 

 

  

http://xslpe.ddgi.cat/entitats-xslpe-2020-2023/
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Anàlisi de la convocatòria 

 

 

 

 

Entitats presentades 54 

Entitats beneficiàries 54 

Entitats que executen l’activitat 52 

Total de l’import concedit 259.339,03 € 

Total de l’import justificat 235.385,46 € 

Percentatge d’execució (sobre 
l’import concedit) 

90,76 % 

A l’annex 1 hi ha la llista d’entitats sol·licitants i les subvencions concedides. 

 

 

Tipologia de l’actuació Nombre Concedit Pressupost Pagat 

Mercat de treball 16       75.061,02 €    103.288,28 €      71.396,23 €  

Sector comercial 19       76.478,01 €    125.108,55 €      64.358,49 €  

Teixit productiu 9       48.800,00 €     98.301,64 €      48.630,74 €  

Altres iniciatives de des. 
local 

10       59.000,00 €    122.476,02 €      51.000,00 €  

TOTAL 54      259.339,03 €    449.174,49 €     235.385,46 €  

 

Beneficiàries potencials  58 

Dotació pressupostària 277.000 euros 

Percentatge de 

subvenció 

80 % 

Import màxim per entitat Cada entitat adherida té assignat un mínim de 4.000 euros, als quals 

es poden sumar les quantitats següents segons els serveis que prestin 

(fins a un màxim de 10.000 euros): 

 

 Adhesió a la XSLPE: fins a 4.000 euros  

 Servei de creació i consolidació empresarial (Catalunya Emprèn o 

equivalent): fins a 1.000 euros 

 Servei d’allotjament empresarial: fins a 2.000 euros (despeses 

finalistes per a la dinamització de l’espai) 

 Consorcis de desenvolupament econòmic o promoció econòmica 

d’àmbit comarcal: fins a 3.000 euros 
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3.2 Convocatòria per fomentar projectes i accions de promoció 

econòmica als ens locals no adherits a la XSLPE 

 
Aquesta convocatòria té com a objectiu fomentar projectes i accions de promoció econòmica als ens 

locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica. 

 
 
 
Els projectes i les accions de promoció econòmica s’han d’emmarcar en el context dels àmbits de 
treball i les línies d’actuació següents: 
 

a) Mercat de treball 
o Millores formatives en l’àmbit ocupacional 
o Orientació laboral 
o Intermediació laboral 

b) Teixit productiu 
o Foment de l’esperit emprenedor 
o Creixement i consolidació d’empreses 
o Dinamització dels diversos sectors econòmics (polígons d’activitat 
econòmica, espais d’allotjament empresarial, etc.) 
o Assessorament a l’emprenedor 
o Millora de la competitivitat empresarial (foment de l’associacionisme, estratègia 
empresarial comuna, organització de fòrums empresarials, simbiosi industrial, etc.) 

c) Sector comercial 
o Cens d’activitat comercial 
o Ordenació comercial 
o Suport a la dinamització comercial 

d) Altres iniciatives relacionades amb el desenvolupament local, que cal que valori la 
Comissió Avaluadora 

 

Aquesta subvenció té impacte principalment sobre l’objectiu de desenvolupament sostenible de 
l’Agenda 2030 següent: 
 
– Objectiu 8: «Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i 
productiva i el treball digne per a tothom». 
 

 

Anàlisi de la convocatòria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitats presentades 43 

Entitats beneficiàries 38 

Entitats que executen l’activitat 36 

Total de l’import concedit 58.726,95 € 

Total de l’import justificat 53.732,80 € 

Percentatge d’execució (sobre l’import 

concedit) 

91,5 % 

 

Beneficiàries potencials  160 

Dotació pressupostària 60.000 € 

Percentatge de 

subvenció 

80 % 

Import màxim per entitat 2.000 € 
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Llegenda dels ODS 

8.3: «Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació 

d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les 

microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers». 

8.9: «Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació 

i promogui la cultura i els productes locals». 

11: «Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles». 

 

  

3%

71%

26%

ODS NO XSLPE

11

8.3

8.9
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3.3 Convocatòria per a l’elaboració de documents de 

planificació en l’àmbit del desenvolupament local 
 

Aquesta subvenció vol fomentar l’elaboració de documents per donar suport a la planificació de 

polítiques emmarcades en el desenvolupament local, amb l’objectiu que a la demarcació de Girona 

s’impulsin projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica i vocació de continuïtat. 

Amb la subvenció es vol potenciar la redacció de documents estratègics vinculats al 

desenvolupament local (mercats, polígons industrials, comerç, espais d’allotjament empresarial i 

altres àmbits concrets d’actuació) com a eina de suport a la presa de decisions sobre actuacions en 

el territori. 

 

Es consideren documents subvencionables els documents que plantegen una actuació que tingui per 

objectiu millorar el posicionament de sectors estratègics i/o afavorir la diversificació de l’activitat 

productiva del territori. 

 

Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els objectius de desenvolupament sostenible de 

l’Agenda 2030 següents: 

 

– Objectiu 4: «Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats 

d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom». 

– Objectiu 8: «Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i 

productiva i el treball digne per a tothom». 

– Objectiu 11: «Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 

resilients i sostenibles». 

 

 

Anàlisi de la convocatòria 

 

 

 

 

 

 

Entitats presentades 12 

Entitats beneficiàries 11 

Entitats que executen l’activitat 10 

Total de l’import concedit 87.344,54 € 

Total de l’import justificat 83.525,84 € 

Percentatge d’execució (sobre l’import concedit) 95,6 % 

 

Tipologia de documents Nombre 

Mercat de treball 0 

Sector comercial 2 

Teixit productiu 5 

Altres iniciatives de des. local 4 

 

 

Beneficiàries potencials 58 

Dotació pressupostària 145.000 € 

Percentatge de subvenció 75 % 

Import màxim per entitat 11.000 € 
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3.4 Convocatòria per al desenvolupament de projectes 

singulars de desenvolupament econòmic 
 

Aquesta convocatòria té com a objectiu subvencionar les entitats de la XSLPE amb més potencial 

per portar a terme projectes innovadors, amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vocació 

de continuïtat i possibilitat de ser transferits a la resta de la demarcació. 

 

El procés de valoració es fa en dues fases, atès que en una subvenció d’aquest tipus és molt important 

que els beneficiaris puguin presentar i desenvolupar el projecte davant la comissió tècnica 

avaluadora. 

 

Per a la valoració de les sol·licituds es tenen en compte diferents criteris, des del grau de qualitat 

tècnica fins a indicadors socioeconòmics del territori: 

 

a) Grau de qualitat tècnica de l’actuació, amb una puntuació de fins a 60 punts, determinada per: 

– L’objectiu 

– La coherència interna i el desenvolupament del projecte 

– La innovació, l’impacte i la transferibilitat del projecte 

– La presència d’estratègies d’ocupació que afavoreixin la incorporació a les actuacions de 

persones en situació de vulnerabilitat socioeconòmica especial 

 

b) Situació socioeconòmica del territori, amb una puntuació de fins a cinc punts. Si l’índex 

d’envelliment i la taxa d’atur registrat de l’entitat sol·licitant estan per sobre de la mitjana de la 

0 1 2 3 4 5 6

Sector comercial

Teixit productiu

Mercat de treball

Altres act. des. econ. Local

Tipologia de documents
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demarcació de Girona, cadascun d’aquests apartats es puntua amb 2,5 punts. Per fer la comparació 

es prenen com a referència els indicadors de la demarcació de Girona següents, segons el servei 

d’informació estadística local XIFRA: 

 

– Índex d’envelliment a la província de Girona, amb dades del padró continu de l’últim any 

disponible 

– Taxa d’atur registrat: mitjana de la demarcació de Girona, amb dades de l’últim mes 

d’octubre disponible 

 

c) Grau d’implicació del personal de l’entitat sol·licitant en el desenvolupament del projecte, amb una 

puntuació de fins a cinc punts. 

 

d) Document de planificació estratègica vigent, aprovat per l’òrgan competent (Junta de Govern, 

Ple...), amb una puntuació de fins a cinc punts. S’entén per planificació estratègica un document en 

què constin els sis elements següents: 

– Diagnosi de l’àmbit territorial 

– Avaluació de l’eficàcia de les activitats en curs 

– Examen dels recursos financers, humans i materials utilitzables 

– Establiment de línies estratègiques amb els objectius específics corresponents per a la 

millora de la situació del territori, les empreses i la població 

– Pla d’acció en què s’estableixin els programes i projectes concrets 

– Sistema de supervisió, seguiment i avaluació 

 

Les activitats subvencionables s’han d’emmarcar en el context dels àmbits de treball següents: 

a) Consolidació empresarial 

b) Economia social i solidària en l’àmbit de la promoció econòmica  

c) Atracció d’inversió 

d) Dinamització de polígons d’activitat econòmica 

 

Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els objectius de desenvolupament sostenible de 

l’Agenda 2030 següents: 

 

– Objectiu 4: «Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats 

d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom». 

– Objectiu 8: «Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i 

productiva i el treball digne per a tothom». 

– Objectiu 11: «Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 

resilients i sostenibles». 

 

 

Anàlisi de la convocatòria 

 

 

 

 

 

* La dotació inicial es va ampliar amb 25.000 euros. 

  

Beneficiàries potencials 58 

Dotació pressupostària 125.000,00 €* 

Percentatge de subvenció 75 % 

Import màxim per entitat 20.000 € 
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Entitats presentades 14 

Entitats beneficiàries 9 

Entitats que executen l’activitat 10 

Total de l’import concedit 125.000,00 € 

Total de l’import justificat 124.647,42 € 

Percentatge d’execució (sobre l’import concedit) 99,7 % 

 

Àmbit d’actuació* Nombre 

Consolidació empresarial 6 

Economia social i solidària 2 

Atracció d’inversió 4 

Dinamització de polígons 3 

* Algunes actuacions tenen més d’un àmbit d’actuació (vegeu el quadre inferior). 

 

 
 

3.5 Convocatòria per a la retenció de talent 
 

Fins fa poc, en el marc de les subvencions no acceptàvem la despesa de personal (amb l’excepció 

del personal contractat exclusivament per a la realització de l’activitat subvencionada). Amb tot, 

darrerament hem pogut constatar que una de les necessitats més grans del territori en temes de 

promoció econòmica és la consolidació del personal. Per això, durant el 2020 vam aprovar unes 

bases que donessin suport a aquesta consolidació. 

 

La llei no permet la concatenació de contractes a partir del tercer any i vam observar que moltes 

entitats de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica no podien consolidar les places 

subvencionades pel SOC. Així doncs, tot i justificar un pla de treball adequat, els projectes no tenien 

la continuïtat necessària per manca de personal. Aquest fet suposa una pèrdua de talent i de 

recursos, ja que les administracions formen especialistes en les diferents temàtiques de la promoció 

econòmica i el desenvolupament econòmic local (comerç, emprenedoria, mercat de treball, teixit 

productiu, desenvolupament rural, etc.) i, en el moment en què les entitats locals han de consolidar 

les places, no tenen les eines o els recursos per fer-ho. 

 

Així doncs, i amb l’objectiu de donar suport a les entitats locals en la consolidació del personal tècnic, 

durant el 2020 es van aprovar les bases i la convocatòria per donar suport econòmic (60.000 euros) 

durant tres anys a les entitats beneficiàries per tal de consolidar un dels llocs de treball de promoció 

econòmica. 
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Les entitats següents han rebut la subvenció:  

 

 
 

La convocatòria es va fer el 2020, i els períodes d’execució són el 2021, el 2022 i el 2023. D’aquesta 

manera, l’1 de gener de 2021 va començar la primera anualitat, però no podrem presentar resultats 

d’execució del projecte fins al 2022.  
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IMPULS DEL TEIXIT PRODUCTIU 

 

SERVEIS 

Grups de treball de comerç (XCP) 

Revista dels mercats municipals Milfulls 

 

CONVOCATÒRIES 

Xarxa de Mercats Sedentaris 

Comerç de proximitat 

 

PROGRAMA «CO-CREIX» 

 

FOMENT A L’EMPRENEDORIA  
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4. Impuls del teixit productiu: serveis 
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4.1 Grups de treball de comerç 
 
Els grups de treball en l’àmbit del comerç que treballen de manera activa amb l’objectiu de dinamitzar 
el teixit comercial i de serveis dels seus municipis són dos. 
 
D’una banda, hi ha la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG). Es tracta d’un grup de treball 
consolidat, format per paradistes, gerents de mercats i tècnics municipals dels nou mercats sedentaris 
municipals (Portbou, Roses, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar, Girona, Olot 
i Salt) i una tècnica del Servei PiDEL. 
 
L’objectiu de la XMSG és treballar conjuntament per generar sinergies que beneficiïn els mercats 
municipals sedentaris dels municipis on es troben. Les reunions de treball serveixen, entre d’altres, 
per organitzar i coordinar una campanya conjunta amb la Diputació de Girona. 
 
D’altra banda, hi ha la Xarxa de Comerç de Proximitat (XCP), que és un grup de tècnics de la XSLPE 
que aglutina els que s’interessen per temes de comerç. Es tracta d’un grup heterogeni que va canviant 
en funció de l’interès que genera la proposta que es planteja des del Servei PiDEL. 
 
A banda d’aquests dos grups, un cop a l’any es presenta la subvenció de comerç a les entitats 
destinatàries, amb l’objectiu de resoldre dubtes i, alhora, de generar dinàmiques participatives entre 
elles. 

4.1.1 Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG) 

 
Es tracta d’un grup de treball consolidat, format per paradistes, gerents de mercats i tècnics 

municipals dels nou mercats sedentaris municipals (Portbou, Roses, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu 

de Guíxols, Lloret de Mar, Girona, Olot i Salt) i una tècnica del Servei PiDEL. 

 

L’any 2021, el grup de treball es va reunir en quatre ocasions: al gener, al febrer, al juny i al novembre. 

Entre els temes que va tractar, destaca l’organització d’una activitat que es difon conjuntament: la 

Setmana Internacional dels Mercats. 

 

 
 

 

4.1.2 Xarxa de Comerç de Proximitat (XCP) 
 

L’any 2021, les reunions que es platejaven s’han consolidat en línia, cosa que ha facilitat la 
participació dels agents del territori.  
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El grup tècnic la Xarxa de Comerç de Proximitat (XCP) es va reunir al juny per la presentació dels 
ajuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), coincidint amb la convocatòria de 
subvencions. La cap del Consorci, Marta Raurell, en va fer la presentació. 
 
Al gener es va fer la presentació dels ajuts de la Diputació per al comerç local, adreçats a les 
associacions i federacions de comerciants. En aquesta ocasió, la Federació de Comerç de la Selva 
va presentar el projecte «A la Selva reactivem el comerç local», i l’Associació de Comerç i Turisme 
de la Vall de Camprodon va presentar la campanya de vídeos «La Vall de Camprodon és...». 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calendari 

 

Gen.   Feb. Març Abr. Maig  Juny Jul. Ag.  Set. Oct.  Nov. Des. 

Presentació dels 

ajuts al comerç. 

Diputació de Girona 

(15/01/2021) 

    
  

Presentació 

dels ajuts del 

CCAM 

(04/06/2021) 

      
 

  

 

4.2 Campanya «Estimo el meu mercat» 
 

«Love Your Local Market» (‘estima el teu mercat’) és una campanya internacional que es va iniciar 

l’any 2014 amb la finalitat de donar rellevància als mercats com a espais de modernitat, d’intercanvi 

i amb una oferta de qualitat. Les comarques gironines s’hi van incorporar durant el 2018. 

 
La campanya busca cada any involucrar el nombre d’actors més gran possible per posar en marxa 

accions que impactin la població, que donin a conèixer el dinamisme dels mercats i que facin que els 

consumidors en parlin. 

 

 

L’objectiu és donar a conèixer el que dona valor als mercats, 

com ara la lluita contra el malbaratament alimentari o, com 

en el cas d’aquest 2021, la promoció del consum 

responsable de productes de proximitat i de temporada. 
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Sota el lema «T’ho recomanem de tot cor», la voluntat ha 

estat promoure la compra del producte fresc de petits 

productors i comerciants del territori, no només per donar-los 

un cop de mà en plena pandèmia de la covid-19, sinó també 

per afavorir un estil de vida sostenible, que beneficiï tant la 

salut de les persones com el futur de les noves generacions 

i del planeta en general, un aspecte recollit en els objectius 

de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de 

les Nacions Unides. 

 

Durant dues setmanes, els comerciants dels mercats 

sedentaris de Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, 

Palamós, Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols van 

fomentar la venda de productes que tenien destacats a les 

parades amb un distintiu de la campanya i que van anar 

variant durant el temps que es va dur a terme la iniciativa.  

 

Els inputs positius de l’edició d’enguany s’han pogut 

quantificar amb les 45.000 butlletes que s’han repartit entre 

els mercats de Roses, Lloret de Mar, Salt, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, que van sortejar lots de 

productes sostenibles i de proximitat entre tots els clients que van adquirir productes recomanats.  

 

 

Imatge gràfica de la campanya 

      
 

 
Article a la premsa local sobre la presentació de la campanya 

   
 

 



Diputació de Girona  46 
 

Espai web «Estimo el meu mercat» 

 
 

4.3 Revista dels mercats municipals Milfulls 
 

El 2021 és un any de canvis per a la revista Milfulls. Coincidint amb el nou concurs, es planteja un 
canvi en profunditat, respectant la filosofia de la revista i adaptant-la a les noves necessitats dels 
mercats. 
 
Objectiu de la revista 
 
La revista de cuina de la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona, de la Diputació de Girona, té per 
objectiu ensenyar la riquesa gastronòmica de la província. Vol arribar a tot tipus de públic i de 
coneixement en la matèria, i busca potenciar les compres als mercats i la relació de confiança entre 
els paradistes (experts en producte) i el públic. 
 
Amb la nova revista Milfulls, es posa de manifest la voluntat de destacar-ne els elements pedagògics, 
de reivindicar els productes que es troben als mercats, i de donar resposta a les necessitats variants 
del públic habitual i del nou públic que es vol atraure. 
 
A les pàgines següents es poden veure les principals novetats. 
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Un producte per a cada mercat (la carn, el peix, els llegums, les verdures...), que a cada revista va 

canviant de manera rotativa. D’aquesta manera, tots els mercats podran proposar receptes de tots 

els productes. A més, s’inclou informació i consells a cada una de les receptes per reinventar el plat, 

conèixer més en profunditat els productes i, de retruc, conscienciar de la importància d’adquirir-los 

als mercats. 

 

 

 
 

 

Recepta vegana i vegetariana. Pensada per a nous públics sensibles amb l’ecologia i amb el tracte 

animal. 
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Al·lèrgies i intoleràncies. Per respondre a la necessitat cada vegada més gran d’aportar idees de 

menús i plats a les persones amb aquestes necessitats. 

 

 

 
 

 

Secció per a experts. Receptes més difícils adreçades a les persones per a les quals la cuina ja no 

té gairebé cap secret. 
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La recepta tradicional i la nostra recepta. Plats propis de la nostra gastronomia, per evitar que es 

perdin i per motivar els lectors a recuperar-los. A més, és una recepta molt fàcil, assequible per a tots 

els aprenents de cuiners amb ganes d’experimentar. 

 

 

 
 

 

Durant el 2021 es van publicar quatre revistes. 

 

 
Exemplars: 10.000. Es fa una nova enquesta i alguns mercats sol·liciten incrementar les quantitats. 

Distribució: 9 mercats de la Xarxa de Mercats Municipals Sedentaris. 

 

Detall de la distribució de les revistes, en unitats 

Diputació de Girona - PiDEL 200 

Mercat de Portbou 200 

Mercat de Sant Feliu Guíxols 400 

Mercat de Palafrugell 800 
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: 

 

 

 

 

 

 

4.4 Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial 
 

Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial 

 

La Diputació de Girona va impulsar la formalització de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament 

Empresarial (XGEAE), vivers d’empresa, naus industrials, obradors i espais de cotreball per donar 

suport als ens locals públics que gestionen un espai d’aquestes característiques o en tenen la 

titularitat.  

 
El suport es concreta en un protocol d’adhesió i interrelació, reunions tècniques, jornades de treball 

en xarxa per a emprenedors i empreses, formacions, difusió i el web www.ddgi.cat/xgeae. 

 

Més informació a: 

http://www.ddgi.cat/web/servei/1138/xarxa-gironina-d-espais-d-allotjament-empresarial 

 

Actualment hi ha allotjades un total de 148 empreses en els 28 espais d’allotjament empresarial de 

titularitat o gestió pública (vivers d’empresa, espais de cotreball, naus i obradors). Les 4.687 visites 

durant l’any 2021 i els 4.687 usuaris nous consoliden el portal com a punt de referència a la 

demarcació de Girona. 

  

Mercat de Lloret de Mar 1.000 

Mercat de Roses 1.000 

Mercat de Palamós 1.200 

Mercat de Salt 1.200 

Mercat d’Olot 1.600 

Mercat Plaça Lleó_Girona 2.400 

http://www.ddgi.cat/xgeae
http://www.ddgi.cat/web/servei/1138/xarxa-gironina-d-espais-d-allotjament-empresarial
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5. Impuls del teixit productiu: convocatòries 
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5.1 Convocatòria per a la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona 

(XMSG) 
 

Els mercats municipals són una peça clau del comerç local, per la funció econòmica i social que 

desenvolupen. Tanmateix, durant els darrers anys, la crisi i l’augment de la competència ha debilitat 

aquestes estructures. 

 

En aquest sentit, les línies de suport que s’impulsen des de la Diputació volen potenciar, com fins ara, 

el territori, la qualitat i els productes, però també la professionalització i la formació com a eines de 

diferenciació d’aquests espais comercials públics al servei de la ciutadania. 

 

Formen la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona els nou mercats municipals coberts dels municipis 

de Portbou, Roses, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Olot, Salt, Girona i Lloret de Mar. 

 

L’objectiu de la convocatòria és fomentar projectes i accions de promoció i dinamització comercial als 

mercats sedentaris de la província. 

 

Les accions i els projectes s’emmarquen en les línies de treball següents: 

a) Professionalització del mercat 

b) Campanyes de dinamització 

 

Els beneficiaris de la subvenció han de: 

o Participar en una campanya conjunta acordada amb la Diputació de Girona. 

o Assistir, com a mínim, a una reunió de treball (de forma presencial o telemàtica) anual de la 

XMSG (tècnic o paradista) per acordar i coordinar la campanya conjunta i fer-ne la valoració. 

 

El criteri de valoració ha variat. El 2021, els projectes o accions s’han valorat segons els criteris de 

puntuació següents: 

a) Professionalització del mercat (tant pel que fa a gestió com pel que fa a model de venda): fins 

a 40 punts. 

o Eines de suport a la gestió/dinamització del mercat. 

o Formació en model de venda per a paradistes. 

o Programes d’acompanyament personalitzat. 

b) Campanyes de dinamització amb accions vinculades a la ciutadania (cultura, medi ambient, 

ensenyament, salut, etc.) i que fomentin els productes o la imatge del mercat: fins a 40 punts. 

 

S’atorguen 20 punts als mercats o ajuntaments que es comprometin a participar de manera activa en 

la campanya de difusió comuna de la Diputació de l’any que se sol·licita la subvenció. 

 

Es valora amb 10 punts extres la singularitat dels projectes presentats (que siguin únics a la 

demarcació i aportin valors socials, culturals, mediambientals, de gènere, etc.). 

 

Les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 50 punts. 

 

Anàlisi de la convocatòria 

 

 

 

 

Beneficiàries potencials  9 

Dotació pressupostària 36.000 € 

Percentatge de 

subvenció 

75 % 

Import màxim per entitat 4.000 € 
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Entitats presentades 8 

Entitats beneficiàries 9 

Entitats que executen l’activitat 7 

Total de l’import concedit 32.000,00 € 

Total de l’import justificat 27.601,05 € 

Percentatge d’execució (sobre l’import 

concedit) 

86,25 % 

 
BENEFICIARI MUNICIPI ACCIÓ 

SUBVENCIONADA 

IMPORT 

ATORGAT 

IMPORT 

JUSTIFICAT 

ODS 

Ajuntament de 

Sant Feliu de 

Guíxols 

Sant Feliu 

de Guíxols 

«Mercat Guíxols» 4.000 € 4.000 € 8.4 

12.8 

Associació de 

Placers del 

Mercat d’Olot 

Olot Dinamització del 

mercat d’Olot 

4.000 € 3.998,31 € 8.4 

Associació de 

Comerciants de 

la Plaça del 

Mercat de 

Girona 

Girona Incentivar els 

recipients 

reutilitzables al mercat 

4.000 € 4.000 € 12.5 

Institut de 

Promoció 

Econòmica de 

Palafrugell 

Palafrugell Campanya de 

comunicació del 

mercat de Palafrugell 

4.000 € 4.000 € 8.2 

Ajuntament de 

Lloret de Mar 

Lloret de 

Mar 

Dinamització 

comercial del mercat 

4.000 € 4.000 € 12.8 

Associació de 

Comerciants 

del Mercat 

Municipal de 

Salt 

Salt Servei de coach 

nutricional i promoció 

de productes del 

mercat 

4.000 € 4.000 € 12.3 

Ajuntament de 

Palamós 

Palamós Dinamització i 

promoció del mercat 

municipal. Punt de 

recollida 

4.000 € 0  

Ajuntament de 

Roses 

Roses Campanya de 

dinamització del 

mercat de Roses 

4.000 € 3602,74 € 8.4 

12.5 

TOTAL 32.000 € 27.601,05 €  
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Llegenda dels ODS 

8.2: «Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la 

innovació, entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra». 

8.4: «Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el 

creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats 

sostenibles de consum i producció, començant pels països desenvolupats». 

12.3: «Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per capita mundial en la venda al detall i el consum, així com 

les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues postcollita». 

12.5: «Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, 

reciclatge i reutilització». 

12.8: «Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al 

desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura». 

 

 

 
 

 
 

11%
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5.2 Convocatòria per al suport al comerç de proximitat 

 
Aquesta campanya té com a objectiu donar subvencions a associacions i federacions de comerciants 

per fomentar projectes i accions de promoció i dinamització del comerç de proximitat. 

 
L’any 2021 es redueix l’àmbit d’actuació «Municipi» i queden els quatre àmbits següents, en què 

s’emmarquen les accions subvencionables: 

 

Àmbit Descripció Punts 

Producte Accions que promoguin la venda o el coneixement 

d’un bé o servei amb un interès per al consumidor i 

que reforcin la identitat del territori. 

30 com a màxim 

Establiment Eines per a la personalització de l’espai de venda 

(eines tecnològiques o altres). 

30 com a màxim 

Eix 

comercial 

Accions que activin els eixos comercials i que 

tinguin en compte la identitat i els valors del territori 

(poden ser en línia o presencials). 

Promoció dels eixos 

comercials  

20  

Desestacionalització 10  

Inclusió d’altres 

entitats o iniciatives 

locals (àmbit cultural, 

educatiu, social, 

mediambiental, etc.)  

10  

40 com a màxim 

Associació Professionalització de l’associació: contractació 

d’un gerent dinamitzador, realització d’un retail tour 

(recorregut per conèixer altres exemples 

comercials). 

30 com a màxim 

 
L’any 2021 s’incrementa la dotació pressupostària a 60.000 euros, de manera que es passa dels 

50.500 de l’any 2020 als 60.000 de l’any 2021. Això representa un increment del 15,8 %.  

 
Beneficiàries potencials 9 mercats 

Dotació pressupostària 60.000 € 

Percentatge de 

subvenció 

60 % 

Import màxim per entitat 2.500 € 

 

Entitats presentades 33 

Entitats beneficiàries 26 

Entitats que executen l’activitat 25 

Total de l’import concedit 59.243,65 € 

Total de l’import justificat 56.355,56 € 

Percentatge d’execució 95,13 % sobre l’import concedit 
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NOM DE L’ENTITAT MUNICIPI ACTUACIÓ 
 IMPORT 

CONCEDIT  
 IMPORT 

JUSTIFICAT  
 ODS  

A
L

T
 E

M
P

O
R

D
À

 

Comerç Figueres 
Associació  

Figueres 
Embelliment dels carrers de 
Figueres 

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Associació de 
Comerciants de 
Llançà 

Llançà 
Campanyes d’activació i 
promoció del comerç local 

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Associació 
d’Empresaris Roses 
- Cap de Creus 

Roses 
Campanya de Nadal «Jo 
compro a Roses, i tu?» 

1.611,57 € 1.542,75 € 8.3 

B
A

IX
 E

M
P

O
R

D
À

 

Associació 
Empresaris Castell 
Platja d’Aro s’Agaró 

Castell-
Platja d’Aro 

«L’estiu comença a Platja 
d’Aro» (portes obertes) 

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Federació de 
Comerç de la Bisbal 
d’Empordà 

La Bisbal 
d’Empordà 

«Bis-Vals» 2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Estació Nàutica de 
l’Estartit - Illes 
Medes 

L’Estartit 
«Donem visibilitat al comerç 
local» 

1.392,00 € 1.143,00 € 8.3 

Agrupació de 
Comerciants de 
Palafrugell 

Palafrugell 
Professionalització de 
l’entitat 

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Associació per al 
Foment Empresarial 
del Comerç i 
Turisme de Palamós 

Palamós «El carrilet de Fecotur» 2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Associació per la 
Promoció i Qualitat 
del Comerç de Sant 
Antoni 

Sant Antoni 
de Calonge 

«De tota la vida: el vermut a 
Sant Antoni» 

1.800,00 € 1.800,00 € 8.3 

Associació de 
Comerciants de 
Torroella de 
Montgrí 

Torroella de 
Montgrí 

«Xarxes i establiments al 
dia!» 

2.236,08 € 2.236,08 € 8.3 

C
E

R
D

A
N

Y
A

 

Associació de 
Comerciants de la 
Cerdanya 

Puigcerdà «Puigcerdà tasta» 2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

G
A

R
R

O
T

X
A

 

Associació de 
Comerciants d’Olot 

Olot «Acolor» 2.500,00 €             -   €  8.3 

G
IR

O
N

È
S

 Unió de Botiguers 
de Cassà 
 

Cassà de la 
Selva 

Estratègia i dinamització a les 
xarxes socials 

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Associació de 
Comerciants de 
Celrà 

Celrà 
«El carretó del comerç de 
Celrà» 

975,00 € 975,00 € 8.3 



Diputació de Girona  57 
 

Girona Centre Eix 
Comercial 

Girona 
«El petit comerç et regala 
cultura i gastronomia» 

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Associació de 
Comerciants Sant 
Gregori - Vall de 
Llémena 

Sant 
Gregori 

«El meu comerç fa poble» 1.680,00 € 1.680,00 € 8.3 

P
L

A
 D

E
 

L
’E

S
T

A
N

Y
 

Associació Banyoles 
Comerç i Turisme 

Banyoles 
Productes singulars i 
exposició de flors 

2.500,00 € 2.429,73 € 8.3 

R
IP

O
L

L
È

S
 

Associació de 
Comerç i Turisme 
de Vall de 
Camprodon 

Camprodon 
«El trenet turístic de la Vall 
de Camprodon» 

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Unió de Botiguers 
de Ripoll 

Ripoll 
Consolidació del projecte 
«De la botiga a casa» 

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

S
E

L
V

A
 

Associació de 
Comerç d’Arbúcies 

Arbúcies 
«Apropem el comerç local als 
infants» 

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Unió de Botiguers i 
Comerciants de 
Breda 

Breda 
«Apropem el comerç local als 
infants» 

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Associació de 
Comerç i Turisme 
de Sant Hilari 
Sacalm 

Sant Hilari 
Sacalm 

«Apropem el comerç local als 
infants» 

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Federació de 
Comerç de la Selva 

Santa 
Coloma de 

Farners 

Promoció i difusió d’activitats 
a les escoles  

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Associació de 
Comerciants de 
Santa Coloma de 
Farners 

Santa 
Coloma de 

Farners 

«Apropem el comerç local als 
infants» 

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

Associació de 
Comerciants i 
Empresaris de Sils 

Sils 
«Apropem el comerç local als 
infants» 

2.049,00 € 2.049,00 € 8.3 

Associació de 
Comerciants i 
Empreses de 
Serveis de Vidreres 

Vidreres 
«Apropem el comerç local als 
infants» 

2.500,00 € 2.500,00 € 8.3 

 
 



Diputació de Girona  58 
 

 
 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Imports concedits i justificats per comarques

 CONCEDIT

 JUSTIFICAT



Diputació de Girona  59 
 

6. Programa d’emprenedoria «CO-CREIX» 
 
En el ple de juliol del 2016 es va aprovar el programa d’emprenedoria «CO-CREIX», que té com a 

objectiu donar suport als ens locals en temes d’emprenedoria per ajudar les empreses i els 

emprenedors del territori. Aquest programa, impulsat per l’Àrea de Promoció i Desenvolupament 

Econòmic Local, es va incloure en el marc del projecte d’especialització i competitivitat territorial 

(PECT) que porta per títol «Girona, ecosistema innovador». L’objectiu d’aquest PECT és estructurar 

i dinamitzar l’ecosistema innovador de la província de Girona i compta amb la participació de la 

Diputació de Girona, la Universitat de Girona, l’Ajuntament de Figueres (Alt Empordà) i el Consell 

Comarcal de la Selva. Les accions emmarcades en el «CO-CREIX» reben el cofinançament del Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

  

L’any 2019 es va contractar una tècnica d’emprenedoria perquè planifiqués i executés les actuacions 

recollides a la memòria del PECT. Aquestes actuacions s’han executat entre els anys 2019 i 2021, i 

s’han estructurat en tres pilars:  

 

 Crear i implementar eines basades en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 

que contribueixin a la millora dels serveis de suport a la creació i consolidació 

empresarial. 

 Executar programes formatius i d’assessorament que contribueixin a la millora de les 

competències i habilitats del teixit socioeconòmic de la demarcació.  

 Impulsar el treball col·laboratiu i en xarxa entre entitats i agents de l’ecosistema 

emprenedor per millorar l’eficiència dels recursos disponibles. 
 

 
Programa «CO-CREIX». 

 

A continuació, es detallen les actuacions que s’han dut a terme durant el 2021 en el marc del 

programa d’emprenedoria «CO-CREIX».  

 

6.1 Assistent virtual de suport a l’emprenedor «CREIXbot» 

(CREIXbot) 
 

L’assistent dona resposta a les preguntes dels emprenedors i es pot instal·lar als webs de les entitats 

públiques que ofereixin serveis de suport i atenció a l’emprenedor. El contingut de l’eina es basa en 

més de 100 preguntes i respostes d’emprenedoria en els àmbits financer, legal, administratiu, 

estratègic i de funcionament. Alhora, també proporciona un nou canal de comunicació entre 

l’emprenedor i l’ajuntament que permet a l’usuari derivar la qüestió al tècnic d’emprenedoria de 

l’entitat.  
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Al llarg del primer semestre del 2021, es va treballar sobre la programació de l’assistent virtual amb 

l’objectiu d’afinar el grau d’adequació de les respostes. Durant el segon semestre, se’n va provar el 

funcionament. Al juny es va testejar el «CREIXbot» en una entitat de suport a l’emprenedoria. 

Actualment, l’eina està instal·lada al web de l’Observatori de l’Emprenedoria i es preveu que durant 

el 2022 s’ofereixi als ajuntaments interessats.  

 

DADES  

 

Data de la prova pilot del «CREIXbot» a l’entitat: juny de 2021 

Xats oberts amb alguna pregunta: 2.163 xats 

Petició d’assistència tècnica: 0 peticions 

 

Data de la instal·lació del «CREIXbot» al web de l’Observatori de 

l’Emprenedoria: setembre de 2021 

Xats oberts amb alguna pregunta: 1.961 xats  

Petició d’assistència tècnica: 2 peticions 

 

 

 

 

6.2 Observatori de l’Emprenedoria  
 

El 13 de maig de 2021, el vicepresident va presentar a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona 

el primer informe de l’Observatori de l’Emprenedoria. Aquesta publicació, pionera a Catalunya, mostra 

una visió global del conjunt d’agents públics i privats que trobem a la demarcació de Girona, a partir 

de la informació de l’enquesta feta a les entitats locals de suport a l’emprenedoria i de les dades 

socioeconòmiques que proporcionen l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Observatori de Treball i 

Model Productiu i Camerdata. 

 

L’informe es pot descarregar a l’enllaç següent: https://cocreix.ddgi.cat/observatori/observatori-de-

lecosistema-emprenedor-de-girona-oeegi/  

 

   
 

Informe «Observatori de l’ecosistema emprenedor de Girona». 

 

  

https://cocreix.ddgi.cat/observatori/observatori-de-lecosistema-emprenedor-de-girona-oeegi/
https://cocreix.ddgi.cat/observatori/observatori-de-lecosistema-emprenedor-de-girona-oeegi/
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Amb la finalitat de crear xarxa, es va contactar amb totes les entitats que van participar en l’elaboració 

de l’informe i se’ls va convocar a una reunió per presentar els resultats obtinguts. Arran de les 

aportacions rebudes, es va decidir modificar l’enquesta i el sistema de recollida i tractament de la 

informació. La recopilació de les dades es va dur a terme entre els mesos de juny i octubre. 

Posteriorment, es va elaborar el segon informe de l’Observatori. Està previst que l’estudi, que porta 

per títol «Activitat emprenedora i serveis de suport a l’emprenedoria», es publiqui durant el primer 

trimestre del 2022. 

 

Paral·lelament, amb l’ajuda del departament de Difusió, es va desenvolupar el portal web de 

l’Observatori de l’Emprenedoria. Aquest espai virtual conté les dades socioeconòmiques més 

rellevants de la demarcació de Girona a escala provincial i comarcal, l’informe «Observatori de 

l’ecosistema emprenedor de Girona» i un directori amb les dades de contacte de les entitats de suport 

i els serveis que ofereixen. 

 

  

Portal web de l’Observatori de l’Emprenedoria. 

 

Es pot accedir a l’observatori mitjançant l’enllaç següent: https://cocreix.ddgi.cat/observatori/  

 

 

DADES  

 

Data de publicació del web de l’Observatori de l’Emprenedoria: 12 de maig de 2021  

Nombre de visites des de la creació del web: 1.520 visites 

Nombre d’interaccions (pàgines consultades pels usuaris): 3.927 interaccions 

Nombre d’usuaris únics (sense comptar quantes vegades hi accedeixen): 255 usuaris 

 Per cerca directa: 164 usuaris  

 Per cerca orgànica a buscadors: 88 usuaris 

 Per cerca orgànica en xarxes socials: 8 usuaris 

 Redirigits d’altres enllaços: 8 usuaris 

 Sense assignar: 2 usuaris 

Nombre d’usuaris recurrents: 86 usuaris  

Nombre de descàrregues de l’informe de l’Observatori: 99 descàrregues 

Temps d’interacció de mitjana: 1 minut i 51 segons 

 

 

6.3 Aplicació Control i Registre de l’Emprenedoria i les 

Iniciatives de la Xarxa (CREIX) 
 

A principis del 2021 es disposava d’una versió beta que incloïa quatre mòduls dels set que integren 

l’aplicació. Durant el segon semestre de l’any, es va testejar internament l’aplicació amb l’objectiu de 

https://cocreix.ddgi.cat/observatori/
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corregir i millorar les funcionalitats dels mòduls desenvolupats. Després dels ajustos informàtics 

pertinents, es va fer una prova pilot en dues entitats de la demarcació amb l’objectiu de validar l’eina. 

Les entitats van testejar l’adequació de les funcionalitats amb les necessitats detectades i van 

recomanar diverses modificacions i correccions. 

 

Es preveu que les millores proposades per les entitats s’introdueixin a principis del 2022 i que al llarg 

d’aquest any es disposi d’una aplicació disponible. Pel que fa als mòduls pendents, s’ha estimat que 

a mitjans del 2022 seran del tot operatius.  

 

També es preveu que l’aplicació vagi evolucionant en funció de les necessitats de les entitats del 

territori i es pugui convertir en l’aplicació de referència per al control i el seguiment de l’emprenedoria 

de la demarcació.  

 

 
 

Primera versió de proves de l’eina CREIX (Control i Registre de l’Emprenedoria i les Iniciatives de la Xarxa). 

 

 

6.4 Cursos i jornades «CO-CREIX» 
 

A continuació, es detallen les formacions que s’han dut a terme al llarg del 2021 i que han estat 

organitzades pels membres de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial. De les nou 

formacions dutes a terme, n’hi ha dues que s’han fet presencialment i set que s’han fet en línia.  

 

1. 4a Jornada Emprèn en Femení. En línia.  

2. «Impulsa les teves vendes Online - Offline». En línia. 

3. Formació «Fes més visible el teu negoci d’hostaleria a internet». En línia.  

4. «Finances per a no financers». En línia. 

5. Formació «Fes més visible el teu comerç a internet». En línia. 

6. «Com finançar la falta de liquiditat a causa del tancament perimetral». Presencial.  

7. Setmana Formativa Virtual: Emprenedoria i Resiliència. En línia. 

8. «Elements bàsics per a la millora del vostre negoci». En línia 

9. «Taller de màrqueting digital per a emprenedors». Presencial. 

 

Així mateix, a causa de la situació provocada per la covid-19, es va considerar oportú contractar una 

persona experta perquè, cada vegada que es publiqués una mesura del Govern central o autonòmic 

per combatre els efectes de la covid-19 en el teixit empresarial, dugués a terme un taller formatiu per 

explicar com accedir als ajuts. A més, es va oferir l’oportunitat de resoldre els dubtes dels assistents 

després dels tallers. En total, es van dur a terme cinc tallers d’una hora i mitja de durada. 

 

1. «Ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial» (RDL 5/2021). 

2. «Requisits per accedir a les ajudes covid-19 i càlcul de la quantia». 
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3. «Noves mesures covid-19 per a empreses i autònoms». 

4. «Pròrrogues i exoneracions de mesures covid-19 per a empreses». 

5. «Nova pròrroga dels ERTO i les ajudes als autònoms». 

 

Al repositori de les activitats en línia del portal Formació en Xarxa es poden trobar les formacions en 

línia que s’han realitzat: https://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/public/arxiu-linia.html 

 

Al llarg del 2021 s’han elaborat vuit píndoles formatives d’emprenedoria que cobreixen diversos 

àmbits de coneixement (promoció, distribució, preu, jurídic, financer, organitzatiu, etc.). Així mateix, 

s’han gravat vuit experiències d’emprenedors que complementen els coneixements exposats a les 

càpsules formatives. Es preveu que al llarg del 2022 es publiquin al web del «CO-CREIX» juntament 

amb el material de suport: fitxes, guies, plantilles de càlcul, etc. 

 

 

DADES  

 

Nombre d’inscrits a les formacions: 491 persones 

Nombre d’assistents a les formacions: 373 persones 

Nombre de formacions: 14 formacions 

Nombre d’hores formatives: 43 hores 

 

 

6.5 Programa «ESS Acompanyament» 
 

Aquest programa d’acompanyament va dirigit a iniciatives 

empresarials de l’ESS amb una antiguitat màxima de cinc anys, 

domicili fiscal i centre de treball a la demarcació de Girona, amb 

potencial d’impacte social i un model de desenvolupament econòmic sostenible, i que estiguin 

integrades en l’economia transformadora i alineades amb l’Agenda 2030 i els objectius de 

desenvolupament sostenible. Les empreses comencen amb una formació de sis càpsules en format 

audiovisual que cobreix diversos àmbits de coneixement (legal, jurídic, financer, fiscal, organitzatiu, 

etc.). Posteriorment, es posa al seu abast el contacte amb persones expertes que els ofereixen un 

assessorament personalitzat.  

 

Es tracta d’un acompanyament en què 10 iniciatives de l’àmbit social han rebut assessorament 

personalitzat, per part de persones expertes, per tractar els reptes i objectius empresarials que s’han 

consensuat i establert en la diagnosi inicial. L’acompanyament expert ha constat de 20 hores 

distribuïdes al llarg de sis mesos. El balanç de les empreses ha estat molt positiu.  

 

 

DADES  

 

Nombre de participants en el programa: 10 empreses de l’ESS  

Nombre d’hores de l’acompanyament: 200 hores 

Període mitjà de la mentoria: 6 mesos 

 

https://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/public/arxiu-linia.html
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6.6 Premis Projecta’t, segona edició 
 

El 19 de juny del 2020 es va publicar la convocatòria de la segona edició 

dels premis Projecta’t, que es va resoldre el 20 d’octubre del mateix any. 

En aquesta ocasió, els premis es van dirigir a empreses i autònoms amb 

una antiguitat màxima de cinc i tres anys, respectivament, amb domicili 

fiscal i centre de treball a la demarcació de Girona. S’hi van presentar un 

total de 22 sol·licituds (corresponents a 11 autònoms i 11 empreses), de 

les quals se’n van premiar 10.  

 

Al llarg del primer semestre del 2021, els guardonats van rebre 40 hores d’assessorament d’un o més 

consultors, experts en els àmbits que necessitaven, per tal de fer créixer el seu projecte empresarial. 

L’entrega dels premis Projecta’t es va dur a terme el mes de juny del 2021. 

 

 
 

Acte d’entrega dels premis Projecta’t. 

 

Es poden consultar les empreses premiades a l’enllaç següent: https://promoeco.ddgi.cat/premis-

projectat-2020/  

 

DADES  

 

Nombre de sol·licituds: 22 empreses  

Nombre d’empreses premiades: 10 empreses  

Nombre d’assistents a l’entrega de premis: 30 persones 

Nombre d’hores de mentoria: 385 hores 

Període mitjà de la mentoria: 6 mesos 

 

 

 

https://promoeco.ddgi.cat/premis-projectat-2020/
https://promoeco.ddgi.cat/premis-projectat-2020/
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6.7 Premis Projecta’t, tercera edició 
 

El 20 de setembre del 2021 es va publicar la convocatòria de la tercera 

edició dels premis Projecta’t, que es va resoldre el 30 de desembre del 

mateix any. En aquesta ocasió, els premis es van dirigir a empreses i 

autònoms amb una antiguitat màxima de cinc anys, amb domicili fiscal i 

centre de treball a la demarcació de Girona. De les candidatures 

presentades, es van premiar vuit iniciatives de creixement i es preveu que 

al llarg del 2022 es duguin a terme els assessoraments per part de 

consultors experts.  

 

Pel que fa a l’entrega dels guardons, es preveu que es dugui a terme durant el primer trimestre del 

2022.  

 

 
 

Empreses premiades. 

 

Es poden consultar les empreses premiades a l’enllaç següent: https://promoeco.ddgi.cat/premis-

projectat/  

 

 

DADES  

 

Nombre de sol·licituds: 11 empreses  

Nombre d’empreses premiades: 8 empreses 

Nombre d’assistents a l’entrega de premis: 32 persones 

 

 

 

 

 

 

https://promoeco.ddgi.cat/premis-projectat/
https://promoeco.ddgi.cat/premis-projectat/
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6.8 Programa «SOS Mentoring» 
 
 

«SOS Mentoring» és un programa de mentoria voluntària en què 

persones empresàries i directives amb experiència acompanyen 

persones autònomes i microempreses en situació de vulnerabilitat 

per fer front a la crisi derivada de la pandèmia de la covid-19, amb 

l’objectiu de garantir la continuïtat de les seves activitats 

professionals i empresarials.  

 

Els mentors i mentores del programa han estat empresaris, 

professionals i directius que ja han superat més d’una crisi i que han 

assumit el compromís de compartir el seu temps i la seva 

experiència per ajudar a salvar les empreses i els llocs de treball, 

sense esperar res a canvi. 

 

Els beneficiaris i beneficiàries han estat les persones emprenedores, els treballadors autònoms i les 

microempreses que s’enfrontaven a una situació d’emergència mai viscuda i que han necessitat 

suport per salvaguardar la seva activitat. 

 

En definitiva, el programa «SOS Mentoring» ha estat un procés d’acompanyament personalitzat 

orientat a diagnosticar bé la situació del negoci, a avaluar les alternatives d’actuació, a elaborar un 

pla d’acció per fer front a la crisi i a iniciar-ne la implementació. 

 

 

DADES  

 

Data d’inici del programa: 3 de maig del 2021 

Data de finalització del programa: 31 de desembre del 2021 

Durada del programa: 8 mesos  

Nombre de participants en el programa: 20 emprenedors  

 Segons sexe: 14 dones i 6 homes 

 Segons edat: la mitjana d’edat és de 41 anys 

 Segons sector: el sector majoritari és el de serveis; en segon lloc, hi ha el sector del comerç 

Nombre de mentors participants: 21 mentors 

 Segons sexe: 10 dones i 11 homes 

 Mitjana d’anys d’experiència laboral: 20 anys 

Hores de mentoria realitzades: 276 hores 

Període mitjà de la mentoria: 3 mesos 
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7. Col·laboracions en el foment de l’emprenedoria 
 

En aquest apartat englobem tots aquells convenis o ajuts directes a entitats que promouen 

activitats diverses, vinculades a la promoció i el desenvolupament local, des de convenis de 

col·laboració amb entitats que tenen com a objectiu el foment de la pesca sostenible fins a 

subvencions nominatives a entitats que promouen activitats molt concretes en l’àmbit de l’aigua 

o del sector agroalimentari. 

 

Convenis LEADER 

  

                                                           
 

Aquests convenis tenen com a objectiu obtenir un marc de col·laboració estable per donar suport 

a les estratègies de desenvolupament local dels grups d’acció local emmarcats en el programa 

«LEADER». 

 

Les tres entitats són sense ànim de lucre i tenen com a objectiu principal promoure el 

desenvolupament sostenible dels municipis rurals de la seva àrea d’actuació en els àmbits 

industrial, comercial, agrícola, ramader, forestal, turístic i de qualsevol altre tipus d’activitat. 

També participen en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDRC) per aplicar la 

metodologia LEADER en el seu àmbit d’actuació. Per tant, entre les seves funcions hi ha la de 

fer progressar projectes empresarials o professionals que tinguin com a base la qualitat i una 

gestió responsable, així com la de generar oportunitats de futur per a les persones del territori, 

per aconseguir un nivell de desenvolupament econòmic, d’ocupació i benestar que sigui 

sostenible. 

 

 

Conveni GALP 

 

 
 

El Grup d’Acció Local Pesquer (GALP) Costa Brava és una entitat sense ànim de lucre que té 

com a objectiu principal treballar per la pesca sostenible i el foment dels productes pesquers, 

afegir valor als municipis costaners i crear ocupació en l’economia blava. Aquest conveni té per 

objecte establir un marc de col·laboració entre les dues institucions per tal de donar suport i 

consolidar les estratègies de desenvolupament local emmarcades en el programa del Fons 

Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) del GALP Costa Brava. 
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L’any 2013, la Fundació Cecot Innovació i la Diputació de Girona van signar un conveni de 

col·laboració per al desplegament del Centre de Reempresa de Catalunya a la demarcació de 

Girona, amb l’objectiu d’establir un sistema generalitzat a la demarcació a través del qual tant un 

empresari que volgués cedir la seva empresa com un emprenedor que en volgués adquirir una 

en funcionament tinguessin a disposició un servei estructurat d’acompanyament en el procés de 

compravenda d’empreses, a més d’un mercat físic i virtual en què poguessin disposar de les 

diferents oportunitats del territori i rebre suport dels tècnics de promoció econòmica especialitzats.  

 

Aquest desplegament ha permès la creació de nou punts d’atenció en els municipis seleccionats 

per la Diputació de Girona, els quals han participat de la metodologia de Reempresa.  

 

Aquest conveni s’ha anat mantenint en el temps pels bons resultats obtinguts. L’any 2020 es va 

signar un nou conveni bianual. 

 

 

 
 

L’Associació per a la Promoció del Cooperativisme i l’Emprenedoria (Empren.gi) és una 

associació sense ànim de lucre creada l’any 2015 a partir de l’experiència desplegada en uns 

quants centres educatius gironins. La creació de l’entitat ha permès estendre la seva experiència 

en gestió de suport a la creació d’empreses cooperatives, i la difusió i la implementació del 

cooperativisme en altres centres de secundària de la demarcació de Girona. 

 

El model es basa en la creació d’una cooperativa gestionada plenament pels alumnes, que 

n’elaboren els estatuts, l’organigrama i tots els elements necessaris per comercialitzar productes 

genuïns de les nostres comarques a la resta de cooperatives, siguin d’aquí o d’un altre territori, 

espanyol o europeu. 

 

 

 
 

Conveni amb l’objectiu de donar suport a la difusió de les activitats que organitzen. 

 

 

 
 

Conveni amb l’objectiu de donar suport a la difusió de les activitats que organitzen. 

 

 

 
L’Associació Gironina d’Orientació Empresarial (aGOe) és una associació sense ànim de lucre 

creada l’any 2018 que agrupa professionals de diferents sectors que, havent finalitzat la seva 

dedicació professional, desitgen aportar, en règim de voluntariat, la seva experiència de gestió 
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empresarial a petites empreses i entitats de suport per a la creació d’empreses que compten amb 

pocs recursos per accedir a la consultoria comercial. Aquesta entitat presta un servei de suport a 

l’emprenedoria en l’àmbit de la demarcació de Girona. Els voluntaris sèniors d’aGOe provenen 

de l’associació Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT). 

 

Es va signar un nou conveni plurianual per quatre anys per tal de consolidar la implantació 

d’aquesta metodologia a la demarcació gironina. 

 

 

 

 

 

 

 

Des del 2014, la Diputació de Girona col·labora amb l’Associació Patronat Politècnica donant 

suport a la contractació d’un promotor de transferència amb la missió de dinamitzar la relació 

universitat-empresa centrada en la transferència de tecnologia.  

 

La col·laboració fins al 2020 ha permès la professionalització de la seva estructura i la focalització 

en dos grans eixos de treball: la transferència de tecnologia i l’atracció de talent, que l’han 

posicionat com a referent de la relació empresa-universitat dins el territori. L’Associació Patronat 

Politècnica vol continuar comptant amb el suport de la Diputació de Girona i el Consell Social de 

la Universitat de Girona (UdG) per donar continuïtat a aquest projecte i fer-lo créixer més encara 

els pròxims anys.  

 

L’objectiu quantificable de les activitats relatives al foment de la transferència del coneixement i 

a l’atracció de talent és incrementar el nombre d’estudiants de nou ingrés que anualment es 

matriculen a l’Escola Politècnica Superior de la UdG (EPS). Pel que fa a les activitats de 

transferència de coneixement, es farà especial èmfasi en la consolidació de la transferència 

tecnològica entre els grups de recerca de l’EPS i les empreses del territori, principalment 

mitjançant accions de promoció i detecció d’oportunitats. 

 

 
La Cambra de Comerç de Girona treballa per millorar la competitivitat del teixit empresarial i 

econòmic de les nostres comarques. Posa a disposició de les empreses recursos per a la millora 

continuada de la seva gestió. 

 

Entre les seves competències atribuïdes per llei, consten tramitar programes d’ajuts públics a les 

empreses; promocionar el comerç i el turisme i fomentar l’exportació; impartir formació 

empresarial no reglada i formació permanent; fer estudis sobre ordenació del territori, transports, 

comunicacions, localització comercial, industrial i turística i necessitats de tècnics d’FP per a les 

empreses; fer estadístiques de comerç, indústria, navegació i turisme i estudis sobre la situació i 

les necessitats dels sectors; promoure la comercialització de productes, béns i serveis; difondre 

la innovació i el disseny, i fomentar l’R+D, entre d’altres. 
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Ajuts a clústers gironins 

 

 
INNOVACC té com a objectiu principal planificar estratègicament vies de desenvolupament futur 

del sector carni; impulsar la innovació i la cooperació interempresarial; definir polítiques i 

actuacions d’interès comú; potenciar els intercanvis de coneixements científics i tècnics; 

assessorar les empreses sobre oportunitats d’innovació; col·laborar amb clústers d’altres sectors 

complementaris; establir relacions estratègiques amb altres regions capdavanteres en el sector; 

impulsar la qualitat diferenciadora i el prestigi del clúster; impulsar i dinamitzar projectes d’R+D+I 

d’àmbit local, nacional, estatal i europeu, inclosos projectes d’innovació mediambiental adreçats 

a millorar la sostenibilitat del nostre territori, i ajudar a reduir els efectes dels gasos amb efecte 

d’hivernacle sobre el canvi climàtic. 

 
El Catalan Water Partnership (CWP) és un clúster de l’aigua que porta a terme actuacions que 

tenen l’objectiu principal de promoure la millora competitiva i l’R+D+I en el sector de l’aigua. El 

CWP està format per més de 100 entitats que configuren la cadena de valor del sector de l’aigua 

i és un dels dos únics clústers a Catalunya amb seu a les comarques gironines. En la memòria 

adjunta a la sol·licitud expliquen les activitats principals que es promouran i per les quals se 

sol·licita aquesta subvenció. Es tracta d’activitats relacionades amb l’organització 

d’esdeveniments i jornades d’interès tant per al sector de l’aigua com per a sectors intensius en 

el seu ús, l’impuls de projectes d’R+D+I enfocats a l’ús sostenible de l’aigua i finalment a la 

mateixa estructura de funcionament de l’entitat durant l’any 2020.  

 

 

Subvencions nominatives 

 

 
La fundació privada Fira de Girona enfoca totes les seves actuacions cap al teixit empresarial i 

d’emprenedoria gironí i dona impuls al teixit productiu per afavorir-ne la internacionalització 

mitjançant la possibilitat d’obertura a nous mercats. 

 

La Diputació de Girona —juntament amb l’Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç, Indústria 

i Navegació de Girona i la Generalitat de Catalunya— és membre fundador d’aquesta institució 

firal.  

 

La Fundació Fira de Girona sol·licita una subvenció nominativa per tal d’obtenir la llicència de 

multiactivitats i la modernització de les instal·lacions del Palau de Fires de Girona. La Fundació 

Fira de Girona ha de dur a terme un conjunt d’obres al seu recinte per tal de donar resposta als 

requisits específics de seguretat que estableix la legislació vigent i, així mateix, modernitzar i 

adequar les seves instal·lacions a les necessitats i els serveis actuals. 
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La Federació de Fires de Catalunya té com un dels seus objectius organitzar activitats de formació 

específica dels organitzadors firals. En concret, l’activitat en la qual hem col·laborat l’any 2020 

consisteix en la preparació, la redacció i la implementació d’una guia de contingència de la covid-

19 pensada específicament per reactivar el sector firal català i en la qual s’incloguin les mesures 

i els protocols que cal seguir per fer front a la covid-19 per a l’organització dels esdeveniments 

firals. 

 

 

 
 

L’Associació de Joves Empresaris de Girona (AjEC) va néixer l’any 1996 per atendre les 

necessitats d’informació, formació, finançament, investigació i perfeccionament de les empreses 

dels seus membres. Cada any dona suport a l’organització del Saló de l’Emprenedoria, amb 

diferents estands, i a la programació de conferències i activitats, amb l’objectiu de fomentar 

l’esperit emprenedor, ajudar a fomentar l’ocupació, dotar d’assessorament les empreses, donar a 

conèixer els emprenedors al teixit empresarial i possibilitar a les empreses un espai de treball en 

xarxa per donar-se a conèixer.  
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8. Eines d’informació socioeconòmica local 
 
El tercer gran àmbit és el que anomenem estratègies de suport al desenvolupament econòmic, en el 
qual situem tots els projectes o programes que tenen com a objectiu clar oferir eines i suport als ens 
locals i al teixit productiu de cara al seu desenvolupament econòmic. En aquest apartat també incloem 
els estudis necessaris per veure quines són les necessitats i les orientacions de la demarcació a 
l’hora de definir polítiques d’actuació. 
 

8.1 XIFRA 

 
www.ddgi.cat/xifra 

 
El XIFRA és el sistema d’informació estadística local de la demarcació de Girona que aporta 
informació estadística i assessorament tècnic als ens locals i a altres entitats públiques, empreses, 
emprenedors, estudiants i usuaris en general, per tal que puguin prendre decisions estratègiques i 
operatives respecte al seu àmbit d’actuació. És un portal web obert i gratuït. 
 
La informació s’hi organitza en sis grans blocs temàtics: territori, demografia, qualitat de vida, turisme, 

activitat econòmica i mercat de treball. La informació s’hi mostra de la manera següent:  

 

 Dades estadístiques: municipals, comarcals i provincials. 

 Indicadors: es transformen les dades estadístiques absolutes en informació nova amb la creació 

de ràtios, índexs, taxes, variacions i estructures percentuals. 

 Informes automatitzats de dades i indicadors. 

 Estudis d’anàlisi conjuntural i temàtics. 

 Mapes temàtics automatitzats que es creen amb el suport de la plataforma SITMUN, que permet 

exportar les dades de l’àmbit seleccionat i la temàtica escollida en format de mapa.  

Exemple: 
 
 

MAPA. Població total per sexe - El Ripollès (2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ddgi.cat/xifra
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Tota la informació està disponible per als àmbits següents: 

 228 municipis (221 municipis gironins + 6 municipis de la Cerdanya lleidatana + 1 municipi de 

la Selva de la província de Barcelona). 

 9 comarques (l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de 

l’Estany, el Ripollès i la Selva + Osona). 

 1 província (Girona). 

 Mancomunitats, consorcis, àmbits predefinits i àmbits personalitzats.  

 

A més a més, el XIFRA disposa d’un servei d’accés a «Dades sotmeses a secret estadístic». 
Aquest servei es posa a disposició de les entitats, però de forma restringida (només hi poden accedir 
els ens locals prèvia petició). La informació a què poden accedir inclou les dades del Registre General 
de la Seguretat Social (que recull les dades d’empreses, autònoms i assalariats) i les dades de 
nombre de contractes (indefinits i temporals). En definitiva, qualsevol municipi de la demarcació de 
Girona pot sol·licitar les dades d’empreses, autònoms, llocs de treball i nombre de contractes del seu 
municipi i se’ls hi faciliten sense cap cost per a l’ens local. Durant el 2021 s’han atès 12 peticions. 
 
El XIFRA és una plataforma consolidada amb gairebé 9.000 usuaris al web.  
 
DADES 

 
Més de 132 dades estadístiques oficials actualitzades 
Més de 121 indicadors elaborats 
16 informes temàtics especialitzats (4 dels quals, dinàmics) 
56 mapes (provincials i d’àmbit territorial específic) 
 
El portal web del XIFRA ha rebut 13.362 visites durant l’any 2021. 
 

GRÀFIC. Evolució de les visites des de la creació del servei (2012-2021) 

 
Any 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nre. 
visites 

5.264 8.738 12.059 14.895 16.243 17.463 14.394 13.695 14.121 13.362 

 
 
CONSULTES 

 
Més de 100 consultes anuals externes (ens locals) i internes (Diputació de Girona). Les consultes 
es fan via correu electrònic o trucada telefònica. 
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COMUNICACIÓ  

 

 Twitter: més de 50 tuits a l’any, un per setmana, a través de l’etiqueta #XIFRA i dins del Twitter 
de la Diputació de Girona. Tuïts relacionats amb la informació del sistema XIFRA. S’han incorporat 
nous dissenys a l’hora de difondre les dades i novetats del XIFRA a través de les xarxes socials:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE): 12 correus electrònics a l’any, 
un per mes, enviats a la xarxa XSLPE per explicar les novetats i actualitzacions del XIFRA. 
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ENLLAÇ AL XIFRA 

 
Hi ha 153 pàgines web que tenen un enllaç directe a les dades del sistema XIFRA. La gran majoria 
d’aquestes webs pertanyen a ens locals (ajuntaments, consells comarcals, consorcis, etc.), però 
també es pot trobar l’enllaç en altres organismes (UdG, etc.). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hi ha webs municipals que disposen d’un baner directe amb la imatge de XIFRA i d’un apartat directe 
a les dades estadístiques. Aquestes dades es poden trobar a l’apartat «Dades municipi». 
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NOVETATS  

 
Al llarg de l’any 2021 s’han incorporat noves dades al XIFRA. Es tracta de les dades d’equipaments 
funeraris —concretament, el nombre de crematoris que hi ha als diferents municipis de la demarcació 
de Girona—, i també les dades d’emissions de CO2 industrial, d’edificis residencials, d’edificis 
del sector terciari, del transport, i del tractament de residus sòlids urbans des de l’any 2014 fins 
al 2019. Al mateix temps, s’han creat i modificat els indicadors corresponents (com ara l’indicador 
«d’emissions de CO2 industrial per càpita»). 
 
A més a més, en l’apartat d’estudis, que se situa al menú principal, hi consten els estudis i informes 
relacionats amb el XIFRA que es van elaborant des del Servei de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local de la Diputació de Girona. Aquest 2021 s’hi han afegit dos estudis nous: «Informe 
territorial de la demarcació de Girona 2021» i «Estructura empresarial de la demarcació de Girona 
2021». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’ha continuat fent difusió de la funcionalitat del XIFRA de creació d’un giny que permet incorporar a 
qualsevol pàgina web l’enllaç (amb imatge o sense) a les dades estadístiques del municipi escollit. 
Els destinataris són els ajuntaments de la demarcació de Girona.  
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Finalment, a l’apartat de contacte hi ha l’opció «Registra’t», pensada per enviar als usuaris que s’hi 
inscriguin un correu electrònic amb les novetats o tota la informació relacionada amb el Sistema 
d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA) de la demarcació de Girona. Aquests correus s’envien a 
partir de la plataforma MailChimp amb un disseny personalitzat pel XIFRA de la Diputació de Girona.  
 
Al llarg del 2021 s’ha anat fent difusió d’aquesta opció i consten 109 usuaris inscrits al servei de 
difusió i novetats del XIFRA. Els usuaris tenen perfils molt variats, com ara tècnics municipals, càrrecs 
electes, estudiants i públic en general. 
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8.2 XIFRA Empreses 
 
El servei d’informació XIFRA Empreses té com a objecte facilitar una base de dades empresarial 
d’informació general i de comptes anuals de les empreses de la demarcació de Girona, que recull 
informació obtinguda de fonts oficials. 
 
Els serveis que s’hi ofereixen són: 

 

 Llista d’empreses que presenten els comptes al Registre Mercantil. 

 Llista d’empreses de nova creació, d’autònoms, de comunitats de béns i de totes les 

empreses que no tenen l’obligació de presentar comptes al Registre Mercantil. 

 Informe i gràfic amb el resum d’empreses del municipi. 

 Altres dades per a estudis i projectes municipals. 

 Fitxer mensual d’alta d’empreses (noves constitucions). 

 
 
DADES 

 
El 2021 hi ha hagut 25 sol·licituds del servei de dades XIFRA Empreses procedents dels ens locals 
de la demarcació de Girona, i també de les diferents àrees de la Diputació de Girona. 
 
També s’han enviat 450 fitxers d’altes de noves constitucions d’empreses. Cada mes hi ha una 
actualització d’altes de noves empreses i s’envia un arxiu d’aquestes dades per a l’àmbit territorial de 
l’ens local que sol·licita la informació (municipis, comarques o àmbits territorials concrets). 
 
 
 

GRÀFIC. Evolució de nombre de sol·licituds de XIFRA Empreses (2013-2021) 
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9. SITMUN 
 

 
http://sitmun.ddgi.cat  
 
El Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) de Girona és una eina que permet visualitzar 
de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales 
i per a tots els municipis de la demarcació de Girona. El SITMUN de la Diputació de Girona forma 
part d’una xarxa més àmplia, la Xarxa Europea SITMUN. 
 
La plataforma SITMUN és de lliure accés per a la ciutadania, que hi pot consultar des de les dades 
del cadastre o la xarxa viària fins al tipus de sòl de la seva parcel·la. 
 
 
 
Xarxa Europea SITMUN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Xarxa Europea SITMUN la formen 12 socis: la Diputació de Barcelona (DIBA), la Diputació de 
Lleida (DILLE), la Diputació de Girona (DDGI), la Diputació de Tarragona, el Consell Insular de 
Mallorca, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d’Eivissa, el Laboratori d’Informació 
Geogràfica i Teledetecció de la Universitat Autònoma de Barcelona (LIGIT), el Consorci de 
Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears 
(SSIGT), el Département des Pyrénées-Orientales (França) i l’Associação de Municípios da Terra 
Quente Transmontana (Portugal). 
 
Aquests socis treballen en xarxa i cooperativament per desenvolupar i millorar el SITMUN. Aquest 
2021 s’ha començat a treballar en l’evolució del SITMUN per aconseguir-ne la versió 3, coneguda 
amb el nom de SITMUN 3. 
 
Al llarg de l’any 2021, s’han portat a terme set reunions i/o jornades de treball virtuals dels socis 
de la Xarxa Europea SITMUN de temes específics del SITMUN i de l’evolució de l’administrador del 
SITMUN 3. 
 
Les reunions han estat en línia i s’han portat a terme en les dates següents: 
 

 11 de febrer de 2021: reunió de les quatre diputacions sobre l’aplicació de vespa asiàtica 

(en línia). 

 26 de març de 2021: reunió de SITMUNcat sobre la vespa asiàtica (en línia). 

 21 d’abril de 2021: reunió de seguiment de l’administrador SITMUN 3 (en línia). 

 7 de juny de 2021: reunió de seguiment de l’aplicació de vespa asiàtica (en línia). 

 17 de juny de 2021: reunió sobre l’aplicació mòbil de vespa asiàtica (en línia). 

 16 de juliol de 2021: reunió de seguiment de l’administrador SITMUN 3 (en línia). 

 27 de setembre de 2021: reunió sobre l’aplicació mòbil de vespa asiàtica (en línia). 

 
 
  

http://sitmun.ddgi.cat/
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Xarxa Local SITMUN Girona 

 
Per tal de promoure l’ús del SITMUN entre els ens locals de la demarcació de Girona, s’ha creat la 
Xarxa Local SITMUN de Girona. L’objectiu de la xarxa és posar a l’abast dels ajuntaments i d’altres 
ens locals de la demarcació de Girona aquest sistema d’informació, que permet la consulta i l’anàlisi 
de cartografia municipal. 
 
Actualment, formen part de la Xarxa Local SITMUN Girona un total de 172 ens locals adherits, entre 
els quals hi ha 164 ajuntaments, 5 consells comarcals, 1 agència de desenvolupament, 1 
mancomunitat i 1 entitat municipal descentralitzada (EMD). Aquest 2021 s’han incorporat 25 nous 
ens locals a la Xarxa.  

 
MAPA 1. Ajuntaments adherits a la Xarxa Local SITMUN Girona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MAPA 2. Ens supramunicipals adherits a la Xarxa Local SITMUN Girona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

164 
AJUNTAMENTS 

1 AGÈNCIA 5 CONSELLS COMARCALS 1 MANCOMUNITAT 
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Al llarg del 2021, la pàgina web del SITMUN de la demarcació de Girona ha tingut una freqüència de 
més de 21.000 visites i més de 7.000 usuaris.  
 

GRÀFIC. Evolució de les visites des de la creació del servei (2012-2021) 

 

Any 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de visites 4.901 5.578 8.513 10.711 13.756 

 
 
Durant el 2021 s’han incorporat al SITMUN de la demarcació de Girona els mapes següents:  
 

1. Mapa d’entitats de suport a l’emprenedoria (associacions, entitats, inversors...). 

2. Mapa de comunitats energètiques (actives, planificades i en fase de planificació). 

3. Mapa de sistemes d’alt valor natural agroramaders (SAVN tipus 1, 2, 3 i SAVN Girona). 

4. Mapa de serveis funeraris: inclou la nova capa de crematoris i actualitza les dades de 

cementiris i tanatoris. 

5. Actualització de les capes d’habitatge (serveis d’habitatge i plans locals d’habitatge). 

 
 
Pel que fa al SITMUN dels ens locals de la Xarxa Local SITMUN, s’han carregat les capes següents 
dels ens locals que ho han sol·licitat: 
 

1. Capa d’adreces i vies (carrers i disseminats o masies aïllades). 

2. Capa d’empreses i/o activitats econòmiques en polígons industrials. 

3. Capa de planejament (classificacions, qualificacions, sectors, catàleg de masies, sistema de 

proteccions i condicions d’edificació). 

4. Capa d’expedients (model bàsic o complet). 

5. Capa de la xarxa d’enllumenat. 

6. Capa de la xarxa d’abastament. 

7. Capa de la xarxa d’aigües residuals. 

8. Capa de la xarxa d’aigües pluvials. 

9. Capa de serveis i equipaments. 

10. Capa de cens d’habitatges i locals buits. 

11. Capa de vespa asiàtica. 

12. Capa d’habitatges d’ús turístic (HUT). 
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El SITMUN disposa de cinc aplicacions específiques que poden sol·licitar els ens locals de la 
demarcació de Girona que hi estiguin interessats i vulguin disposar-ne. En concret, el nombre de 
sol·licituds per a cada aplicació ha estat el següent: 
 

1. Aplicació d’integració SITMUN amb gestor d’expedients: 83 municipis (↑ 22 sol·licituds més 

respecte a l’any anterior). 

2. Aplicació SITMUN de manteniment de la llista de carrers: 52 municipis que tenen la 

informació carregada (↑ 32 municipis més actualitzats), 23 municipis que està actualitzant 

l’ICGC i 43 municipis que estan recopilant les dades. 

3. Aplicació SITMUN de cens d’empreses en polígons industrials: 43 municipis (↑ 18 sol·licituds 

més). 

4. Aplicació SITMUN d’habitatges i solars buits: 23 municipis (↑ 15 sol·licituds més). 

5. Aplicació SITMUN de vespa asiàtica: 48 municipis (↑ 23 sol·licituds més). 

 
 
 
Al llarg del 2021, s’han fet 11 reunions i 4 presentacions del SITMUN, totes en format virtual, a 
càrrec de la responsable del SITMUN: 
 

 11 de febrer de 2021: reunió de seguiment del SITMUN de vespa asiàtica + disseny. 

 16 de febrer de 2021: reunió de protecció de dades del visor SITMUNcat de vespa asiàtica. 

 19 de febrer de 2021: presentació del SITMUN a l’Ajuntament de la Jonquera. 

 26 de febrer de 2021: assistència a la taula tècnica de vespa asiàtica per parlar de l’aplicació 

SITMUN. 

 7 d’abril de 2021: presentació del SITMUN a l’Ajuntament de Sarrià de Ter. 

 16 d’abril de 2021: jornada anual de la Xarxa Local SITMUN Girona. 

 28 d’abril de 2021: presentació del SITMUN a l’Ajuntament de Canet d’Adri. 

 18 de maig de 2021: formació i presentació de les novetats del gestor d’expedients del 

SITMUN. 

 31 de maig de 2021: reunió amb l’empresa que gestiona el gestor d’expedients dels ens 

locals de la demarcació de Girona per a la connexió amb el SITMUN. 

 2 de juny de 2021: primera reunió de la plataforma de comerç per a la integració amb el 

SITMUN. 

 8 de juliol de 2021: reunió per resoldre dubtes de l’aplicació del manteniment del carrer. 

 15 de juliol de 2021: presentació del SITMUN a l’Ajuntament de Fornells de la Selva. 

 21 d’octubre de 2021: segona reunió de la plataforma de comerç per a la integració amb el 

SITMUN. 

 22 de novembre de 2021: reunió amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la 

col·laboració en el manteniment de la base de carrers de Catalunya. 

 13 de desembre de 2021: tercera reunió de la plataforma de comerç per a la integració amb 

el SITMUN. 

 

A més a més, com cada any, s’han fet les comunicacions anuals als ens adherits sobre novetats, 
millores, noves incorporacions de bases cartogràfiques i models de dades. 
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10. Estudis publicats 
 
Aquest 2021, el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona 
ha elaborat dos estudis amb l’objectiu d’oferir als ens locals eines i recursos que serveixin per a 
l’enfortiment i la dinamització de les seves economies locals. 
 
El coneixement de la realitat territorial és imprescindible per poder dissenyar polítiques i programes 
que responguin a les seves necessitats. Així doncs, es vol dotar el territori de mecanismes que 
afavoreixin l’increment de la competitivitat empresarial de les activitats ubicades a la demarcació, 
perquè progrés econòmic i progrés social esdevenen un binomi indissoluble. 
 
 
El primer estudi és l’Informe territorial de la demarcació de Girona 2021, que arriba a la segona 
edició, redactat amb l’objectiu de presentar les principals magnituds econòmiques d’aquest territori 
de la demarcació de Girona, a més de la realitat de les seves comarques, i explicar-ne l’evolució al 
llarg de l’any 2020.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’informe es pot descarregar a l’enllaç següent: https://promoeco.ddgi.cat/estudis/  
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La presentació de l’estudi a la premsa es va dur a terme en format presencial i en streaming i va tenir 
lloc el dia 16 de novembre de 2021, a càrrec del vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau 
Presas; la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Helga Nuell, i la tècnica 
del mateix servei, Gemma Peix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segon estudi publicat pel Servei PiDEL és l’Estructura Empresarial de la demarcació de Girona 
2021, que arriba a la segona edició, a partir dels comptes anuals que les empreses presenten al 
Registre Mercantil. L’estudi té com a objectiu proporcionar una visió global de l’estructura del teixit 
productiu de la demarcació de Girona i de cadascuna de les vuit comarques que la integren.  
 
 
La informació emprada s’ha obtingut a partir de la base de dades del Sistema de Análisis de Balances 
Ibéricos (SABI).  
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La presentació de l’estudi a la premsa també va ser en format presencial i en streaming, i es va portar 
a terme el dia 17 de desembre de 2021, a càrrec del vicepresident primer de la Diputació de Girona, 
Pau Presas; la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Helga Nuell, i la 
tècnica del mateix servei, Gemma Peix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’informe es pot descarregar a l’enllaç següent: https://promoeco.ddgi.cat/estudis/  
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11. Formació adreçada al personal de promoció 

econòmica de la demarcació 
 

En aquest tercer grup s’inclou també la formació adreçada al personal tècnic de promoció 

econòmica de la demarcació. Durant aquest any s’han realitzat les formacions següents:  

 

«Aproximació al marc jurídic del desenvolupament econòmic local» 

Dates: 7 i 14 de maig de 2021 

Horari: 9.30 h a 11.30 h 

Formadora: Maria Llum Bruno 

Assistència: 30 persones 

Format telemàtic 

 

Objectius: 

– Emmarcar jurídicament l’àmbit competencial de les entitats locals territorials en relació amb el 

desenvolupament econòmic. 

– Disposar d’informació dels casos d’aplicació real de competències dels ens locals. 

 

 

«Sessions formatives d’habilitats per a la gestió de projectes» 

Dates programades: 10 i 24 de setembre, 8 i 22 d’octubre, i 5 i 19 de novembre de 2021 

Horari: de 9.30 h a 13.30 h 

Formador: Marc Ambit 

Assistència als mòduls: 

 Introducció a la Gestió de Projectes Estratègics: 17 assistents 

 Eines de diagnosi i anàlisi: 26 assistents 

 Eines de creativitat i innovació per a projectes: 31 assistents 

 Disseny d’indicadors i de sistemes d’avaluació: 18 assistents 

 Planificació eficient amb suport informàtic: 26 assistents 

 Presentació i defensa de projectes en públic: 20 assistents 

Format telemàtic 

 

Sessions adreçades preferentment al personal tècnic de les àrees de promoció econòmica o 

desenvolupament econòmic local. 

 

Objectius 

Proposar un itinerari formatiu que pugui ser aprofitat totalment o parcialment, segons les 

necessitats de cadascú, i que, de manera concreta, aconsegueixi: 

̶ Analitzar amb cura, precisió i en profunditat un escenari determinat. 

̶ Generar propostes de projecte creatives i orientades a la innovació. 

̶ Dissenyar un sistema realista i fiable per avaluar els objectius d’un projecte. 

̶ Planificar amb la màxima eficiència i eficàcia propostes de projecte. 

̶ Presentar en públic les propostes de projecte de manera persuasiva i convincent. 
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ANNEXOS 
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ANNEX 1: LLISTA DE SUBVENCIONS CONCEDIDES EN LA CAMPANYA XSLPE (ANUALITAT 

2021) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 


