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AEAU: Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell
AHAU: Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell
AHCC: Associació d’ Hotels i Càmpings de la Cerdanya
AMBAC: Associació Multiempresarial de la Baixa Cerdanya
AODL: Agent ocupacional de desenvolupament local
CAUC: Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya
CC: Consell Comarcal
CCAU: Consell Comarcal de l’Alt Urgell
CCC: Consell Comarcal de la Cerdanya
CT: Comitè Tècnic
DAAM: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
DL: Desenvolupament Local
EDL: Estratègia de desenvolupament local
FEADER: Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
FEDER: Fons Europeu de Desenvolupament Regional
FSE: Fons Social Europeu
JARC: Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
LMRLC: Llei Municipal de Règim Local de Catalunya
LRHL: Llei Reguladora de les Hisendes Locals
LRSAL: Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
OC: Oficina comarcal del DAAM
PDR: Programa de Desenvolupament Rural
PEIN: Pla Espais Interès Natural
PNAP: Parc Natural de l’Alt Pirineu
PNCM: Parc Natural del Cadí-Moixeró

POCTEFA: Programa Operatiu de Cooperació Transfronterera Espanya-França-Andorra
RAF: Responsable administratiu i financer
RDL: Reial Decret Legislatiu
TRAU: Turisme Rural de l’Alt Urgell i la Cerdanya
UP: Unió de Pagesos
URAPAC-UPA: Unió de Ramaders i Pagesos de Catalunya – Unión de Pequeños Agricultores Y
Ganaderos
XN2000: Xarxa Natura 2000
%: per cent
‰: per mil
Hab.: habitants
m.: metres
km2: kilòmetres quadrats
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ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT PARTICIPATIU DEL COSORCI
GAL ALT URGELL-CERDANYA
0. SÍNTESI

Tal com estableixen els articles 32 a 35 del Reglament (CE) 1303/2013 del Parlament Europeu i
del Consell de 17 de desembre, aquesta EDL s’ha elaborat en base a un ampli procés participatiu
al territori. Després de la validació per part de la Taula Estratègica del Consorci Alt UrgellCerdanya (CAUC), aquesta EDL ha estat aprovada per acord de l’Assemblea General en la seva
sessió extraordinària del passat 23 de juny de 2015 i es pot resumir en els punts següents:
L’objectiu general del Consorci Alt Urgell-Cerdanya és la dinamització econòmica de l’Alt Urgell i
Cerdanya a partir dels seus recursos endògens, especialment els recursos agroalimentaris,
agrícoles i ramaders, els recursos forestals, el patrimoni natural, el patrimoni cultural i tots els
elements que defineixen la seva identitat i afavoreixen la cooperació territorial.
Per assolir aquest objectiu, el CAUC contribuirà a donar suport a aquells projectes que permetin
generar ocupació, que fomentin l’emprenedoria jove, que ajudin a la innovació tecnològica i que
aportin components per avançar cap a processos d‘economia circular.
En coherència amb aquest objectiu, es prioritzaran aquelles iniciatives que contribueixin a la
cooperació territorial, que estiguin d’acord amb un desenvolupament centrat en la gent que viu al
territori, que n’assegura la qualitat de vida, i que no entrin en contradicció amb la preservació de la
natura, l’entorn, el patrimoni cultural i la seva identitat.
Com a principals eixos estratègics, ens fixem:
•

Promoure l’emprenedoria i la creació d’ocupació basada en les potencialitats i recursos
endògens del territori. Aquest ha estat l’eix més valorat en el procés de participació i es
considera el punt cabdal de l’estratègia.

•

Fomentar la innovació i la transferència de coneixement com una mesura de valor afegit
als processos productius i a l’oferta de serveis. Del procés es desprèn que cal apostar per
la formació especialitzada empresarial i per atraure equips de recerca al territori.

•

Aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat, ajudant específicament a projectes
que contribueixin a la dinamització dels territoris de muntanya, que convé preservar i
impulsar ateses les seves particularitats i mancances.

•

Fomentar el retorn i la inserció laboral dels joves de l’Alt Urgell i la Cerdanya, promovent el
compromís social mutu entre aquests i el seu territori d’origen. Aquest es considera un eix
fonamental per a preservar el capital social i intel·lectual del nostre territori, ha estat un
dels eixos més valorats de forma unànime en el procés de participació i està en
coherència amb la trajectòria del CAUC, que inclou el lideratge del projecte de cooperació
Odisseu.

•

Fomentar la cultura de la cooperació a fi de promoure les relacions entre tots els agents
implicats en la dinamització territorial per tal de facilitar la creació de sinèrgies. En aquest
eix es plantegen tres nivells de cooperació:
•

Cooperació entre Grups Leader per dur a terme projectes innovadors i
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d’interès pel territori.
•

Cooperació Público-privada com a essència de la metodologia Leader. Es
imprescindible apostar per aquesta col·laboració per implicar tots els actors
del territori i dur a terme projectes propis.

•

Cooperació intersectorial. Al llarg del procés participatiu s’ha fet palès que cal
potenciar la cooperació privada entre empreses i també entre associacions
sectorials per tal d’oferir projectes i productes comuns creant ecosistemes de
col·laboració.

• Promoure una relació respectuosa i responsable amb els recursos naturals impulsant
accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos
naturals.
Per tal d’assolir els objectius estratègics definits en el punt anterior, es fixen uns objectius
específics emmarcats en les següents línies d’actuació:
1. Emprenedoria, empresa i creació d’ocupació en base al recursos endògens i propis del
territori (agroalimentaris, naturals, forestals....).
2. Innovació tecnològica i empresarial. Innovació en els processos, la recerca i la formació
especialitzada.
3. Equilibri territorial: zones de muntanya i fixació de la població.
4. Joves: retorn al mon rural, emprenedoria jove i inserció laboral juvenil.
5. Mitigació del canvi climàtic i ús eficient dels recursos naturals.
6. Foment de la cooperació: entre Gals, Público-privada i intersectorial.
Aquestes línies d’actuació es concreten en un Pla d’acció més concret i detallat que es detalla en
el punt 10 d’aquesta EDL.

1. PREPARACIÓ DE L’ESTRATÈGIA.

Agents d’interès:
Els principals agents que intervenen en la preparació i la implementació de l’EDL al nostre
territori i que hi participen de forma activa són:
-

AODLS que treballen al territori i que formen part del nostre Comitè Tècnic (CT)

-

Tècnics de promoció, turisme, medi ambient i patrimoni dels CC.

-

Representants d’entitats empresarials d’ambdues comarques.

-

Associacions per al foment i desenvolupament del Turisme Rural.

-

Càrrecs electes dels CC i dels principals ajuntaments.

-

Oficines comarcals d’Agricultura.
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Instruments de col·laboració:
-

El CT del CAUC és una peça bàsica atès que és un òrgan pluridisciplinari que ens
ajuda a difondre el programa actuant de xarxa i fent que arribi a tot el territori.

-

Es preveu crear unes Taules/Fòrums sectorials de sectors clau per l’EDL com medi
ambient, turisme o producció agroalimentària, que es reuniran de forma periòdica per
tal de fer un seguiment del programa.

-

Taules de Concertació Odisseu entre joves i sector empresarial que es continuaran

-

Presentació de resultats de l’execució del programa anual als Consells d’Alcaldes

potenciant per tenir la visió d’aquest col•lectiu d’especial interès.
d’ambdues comarques.
Sinèrgies:
El CAUC forma part de diversos projectes que es duen a terme al territori i que permeten crear
sinèrgies importants de DL com, per exemple;
-

Participació al Grup de treball de territoris de muntanya creat per l’IDAPA.

-

Membre del consell assessor del Cluster Le Soleil des Pyrennées actualment en
constitució.

-

Participació a les Taules de Comerç i Taula Empresarial de l’Alt Urgell.

-

Participació en l’elaboració del Pla Estratègic de la Seu d’Urgell.

-

Participació a la Taula d’agents laborals de l’Alt Urgell.

2. ÀREA D’ACTUACIÓ
Nombre total d’habitants (absolut)
2

Superfície total (km )

38.941 (Idescat 2014)
1.994,20

2

Densitat de població (hab./km )

20,54 hab/km

Nombre de municipis (absolut)

36

2

L’Alt Urgell i la Cerdanya són comarques de muntanya,
integrades dins l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran.

Breu descripció del paisatge i el
medi físic

Ambdues comarques tenen una orografia complexa i
accidentada que es configura a partir de la vall principal del
riu Segre i valls laterals.
Tot i l’orografia accidentada, bona part del terreny planer de
l’Alt Pirineu es concentra a l’Urgellet, conques d’Oliana i
Organyà (Alt Urgell) i a la plana cerdana, una plana
característica per la seva extensió i alçada.
Aquestes planes conviuen amb alguns dels cims més alts
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del Pirineu, especialment a la zona cerdana.
És també molt important la coberta forestal i una encara
molt important presència de paisatge agrícola, configurat
fonamentalment per prats de dall i pastures de muntanya.

Nom dels principals nuclis de

A l’Alt Urgell: La Seu d’Urgell, Organyà i Oliana

població o centres d’activitat
econòmica

A la Cerdanya: Puigcerdà, Llívia, Bellver de Cerdanya i Alp
La Seu d’Urgell, amb 12.366 persones (dades Idescat 2014)
és el nucli més poblat de l’Alt Pirineu i Aran i de fet, l’únic
d’aquest àmbit que supera els 10.000 habitants.

Nom dels nuclis de població de
més de 10.000 habitants i
explicació de la influència que

El caràcter de capitalitat de la Seu d’Urgell és molt marcat
actuant com a centre de serveis de la comarca i en alguns
casos d’altres comarques pirinenques. D’aquesta manera,
concentra bona part dels comerços, dels serveis educatius,
assistencials, jurídics, serveis a empreses, etc.

tenen sobre la resta del territori
Puigcerdà, tot i no arribar als 10.000 habitants (en té 8761)
actua de forma similar, com a centre de serveis a la
Cerdanya.
Font: Idescat

Aquest període 2007-2013 és caracteritza per la inflexió en
l’evolució poblacional, que des de la dècada dels 90 havia
augmentat de manera progressiva.
Breu descripció de l’evolució de la

En el cas de l’Alt Urgell la inflexió es produeix al 2012, quan
comença de decréixer la població.

població pel període 2007-2013
En el cas de la Cerdanya, a partir del 2013.

(‰):


creixement total



creixement migratori



creixement natural

Amb tot, al 2013 la població encara no ha retrocedit fins al
nivell del 2007. És a dir, que en aquest període tenim un
creixement net de població. Al 2007 la població era de
39.310 persones, al 2013 de 39.758 persones. Per tant, el
creixement del període és del l’11,4‰.
Font: Idescat

Al 2014, la població de 0 a 14 anys és de 5.505 persones.

Població per grans grups d’edat
(%):

La població de 15 a 64 anys és de 26.187 i la població de
més de 65 anys és de 7.249.
En percentatges:



fins a 14 anys



15-64 anys

Població de 0 a 14 anys: 14,14%



més de 65 anys

Població de 15 a 64 anys: 67,25%
Població de més de 65 anys: 18,62%
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Font: Idescat

Els índex d’envelliment, tant de la Cerdanya com de l’Alt
Urgell són superiors a la mitja de Catalunya.
L’índex d’envelliment a l’Alt Urgell és del 150% (ocupa la
posició 33 de les comarques catalanes).
Índex d’envelliment (%)

A la Cerdanya és de 116% (ocupa la posició 22 de
comarques catalanes)
A Catalunya és de 113%. I com a referència, la comarca
menys envellida és el Gironès amb un índex de 79% i la
més envellida la Terra Alta amb un índex de 244%.
Font: Observatori de l’Empresa i Ocupació.

La Cerdanya es troba entre les comarques amb una taxa
d’atur registral més baixa, amb un 9,7%, només precedida
per l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran.
A l’Alt Urgell, la taxa és més elevada, un 14,5%.
Taxa d’atur global (%)

Amb tot, les dues comarques tenen una taxa relativament
baixa en comparació a la resta de Catalunya, on es situen
en el 16,8% amb dades de desembre del 2014.
Font: Observatori de l’Empresa i Ocupació.

En aquesta dada, la Cerdanya i l’Alt Urgell tenen un
comportament molt diferenciat que cal remarcar.

Taxa d’atur juvenil: 16-30 anys (%)

A la Cerdanya, a pesar de caracteritzar-se durant els anys
d’auge del sector de la construcció per un fort abandó dels
estudis per part dels joves, la taxa d’atur juvenil es situa
com la més baixa de Catalunya, en dades de desembre del
2014, a un 11,6%.
En canvi, a l’Alt Urgell, la taxa d’atur juvenil és de les més
altes de Catalunya, només superades per la Noguera, amb
un 17,8%.
Font: Observatori de l’Empresa i Ocupació.

Població nascuda a l’estranger
respecte del total (%)

La població estrangera que resideix a les comarques de l’Alt
Urgell i Cerdanya representa el 12,66% de la població.
Essent més alt aquest índex a la Cerdanya (14,24%) que a
l’Alt Urgell (11,28%).
Font: Observatori de l’Empresa i Ocupació.

Nombre total de comptes de
cotització (absolut)

El nombre de comptes de cotització a les dues comarques
en data març del 2015 és de 8.254. Essent a la Cerdanya
de 4.469 i a l’Alt Urgell de 3.785.
Font: Observatori de l’Empresa i Ocupació. Març 2015
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Comptes de cotització de fins a 50
treballadors/es (%)

El compte de cotitzacions de treballadors en empreses de
fins a 50 treballadors és de 6659. Un 80,68% del total. No hi
ha cap empresa superior a 251 treballadors al territori.
Font: Observatori de l’Empresa i Ocupació. Març 2015

Nombre total de població afiliada
(absolut)

A les dues comarques hi ha un total de 4129 persones
afiliades al Règim Especial de Treballadors Autònoms. En
total, afegint els treballadors del Règim General, suma un
total de 12.383 persones.
Font: Observatori de l’Empresa i Ocupació. Març 2015

Població afiliada per sectors
d’activitat econòmica (%):


agrari



indústria i construcció



serveis

Població afiliada al sector agrari: 6,33%
Població afiliada al sector indústria i construcció: 20,61%
Població afiliada al sector serveis: 73,06%
Font: Observatori de l’Empresa i Ocupació. Març 2015

La població assalariada representa un 66,66% del total
Població afiliada assalariada (%)

La població al règim d’autònoms representa un 33,34%

Població afiliada autònoma (%)
Font: Observatori de l’Empresa i Ocupació. Març 2015

Ens sembla interessant afegir la dada del pes dels diferents
sectors en el PIB comarcal, ja que posa de relleu les
diferències econòmiques d’ambdues comarques incloses en
el territori d’abast del CAUC.
PIB sector primari a l’Alt Urgell: 7,67 %
PIB sector primari a la Cerdanya: 4,08 %
PIB sector primari a Catalunya: 1,90 %
PIB sector indústria a l’Alt Urgell: 13,33 %
Altres indicadors rellevants:

PIB sector indústria a la Cerdanya:6,21 %
PIB sector indústria a Catalunya: 22,47 %
PIB sector construcció a l’Alt Urgell: 11,63 %
PIB sector construcció a la Cerdanya:19,46 %
PIB sector construcció a Catalunya: 7,02 %
PIB sector serveis a l’Alt Urgell: 69,39 %
PIB sector serveis a la Cerdanya: 66,50 %
PIB sector serveis a Catalunya: 70,00 %
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA D’ACTUACIÓ

L’Alt Urgell i la Cerdanya són dues comarques de muntanya integrades dins l’àmbit territorial de
l’Alt Pirineu i Aran. Les dues comarques s’estructuren al llarg de la vall principal del riu Segre.
En el cas de l’Alt Urgell, a partir de la vall central parteixen múltiples valls secundàries, en alguns
casos amb comunicacions complexes que determinen un funcionament relativament independent
de la vall central i condiciona la gestió del territori.
A la Cerdanya, la plana és un dels elements que confereixen un tret identitari i territorial més
marcat. Es tracta d’una plana única al Pirineu amb una alçada mitjana superior als 1000 metres i
d’uns 35 km de llarg que fa de la Cerdanya la comarca amb major percentatge de superfície per
sobre aquesta alçada.
Aquesta plana conviu amb alguns dels cims més alts del Pirineu com la Tossa Plana de Lles
(2916m), el Puigpedrós (2911m); el Puigmal (2913m), o el Carlit a l’Alta Cerdanya. En un altre
sentit, un dels principals condicionants pel que fa a la integritat i identitat comarcal és la no
correspondència dels límits administratius amb els límits comarcals naturals. Per una banda, el
Tractat dels Pirineus, que divideix la Baixa Cerdanya i Llívia, integrada dins l’actual Catalunya, i
l’Alta Cerdanya, integrada dins l’Estat francès. I per l’altra, la divisió provincial espanyola de 1833,
que divideix de nou la comarca en l’àmbit territorial de Girona i Lleida.
•

Escàs sòl planer, molta superfície forestal i una superfície agrícola en retrocés

Entre els indicadors territorials, un dels més rellevants és la superfície de sòl planer (aquell amb
una pendent inferior del 10% , i que pot tenir usos industrials). Cal tenir en compte que en el
context de l’Alt Pirineu i Aran el percentatge de sòl planer és només del 17%; amb tot, bona part
d’aquest es concentra a la Cerdanya i a l’Alt Urgell. Així, les úniques superfícies planeres de certa
entitat es troben, a més de al Pallars Jussà (la comarca amb major percentatge de sòl planer a l’Alt
Pirineu), a la plana cerdana i a l’Urgellet. També són destacables, tot i que de dimensions molt més
reduïdes, les conques d’Oliana i Organyà.
La principal cobertura de sòl a l’Alt Urgell i la Cerdanya és la forestal. A l’Alt Urgell aquesta coberta
representa un 66% del total, mentre que a la Cerdanya és del 46%, amb una dominància clara de
les coníferes, i particularment del pi roig (Pinus sylvestris).
La superfície agrícola és poc abundant, sobretot si es compara amb el percentatge que ocupa en el
conjunt de Catalunya (un 35%). Tot i així, un cop més, són l’Alt Urgell i la Cerdanya, juntament amb
el Pallars Jussà, les comarques de l’Alt Pirineu que en concentren la major part. La majoria
d’aquesta es dedica a cultius farratgers i en menor mesura a cereals (al sud de l’Alt Urgell), a
patates (en certes zones de l’Alt Urgell i de forma puntual a la Cerdanya) i altres cultius minoritaris.
És important mencionar, però, que s’està produït una progressiva pèrdua de superfície conreada
en els darrers anys que està esdevenint prat, bosc i en alguns casos, espai urbanitzat.
• Un dels principals recursos de l’Alt Urgell i la Cerdanya: el patrimoni natural i
paisatgístic
El patrimoni ambiental i paisatgístic de les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya és un dels seus
recursos bàsics per al desenvolupament local d’aquest territori.
L’escassa alteració del paisatge natural, unit a la encara important presència d’explotacions
agropecuàries extensives i tradicionals ha conservat un entorn altament apreciat per la societat
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Trobem en aquest territori tres figures de protecció d’espais naturals: els espais inclosos en el Pla
d’espais d’interès natural (PEIN); els inclosos a la Xarxa Natural 2000 (XN2000) i els Espais
Naturals de Protecció Especial, com són el PNAP i PNCM. En el cas de la Cerdanya també cal
mencionar la recent creació del Pla de Paisatge Transfronterer de la Cerdanya, que vol actuar com
a instrument per sensibilitzar, i proposar accions per conservar i promoure el paisatge de la
Cerdanya de forma integral, més enllà dels límits administratius.
Principals amenaces a la conservació d’aquest espais: l’abandó de les explotacions agropecuàries
extensives, l’excessiva urbanització, especialment al fons de les valls i en punts concrets, la
hiperfreqüentació.
• Infraestructures de comunicació, eixos viaris, aeroport Andorra – La Seu i línia de
ferrocarril Puigcerdà - Barcelona
Pel que fa a les infraestructures de comunicació, l’Alt Urgell i la Cerdanya es vertebren a partir de
l’eix del Segre, format per la carretera C-14 i la N-260. Els eixos oest-est, que vincularien
transversalment aquestes comarques a les veïnes de l’Alt Pirineu són dificultosos i en general, poc
utilitzats. La Cerdanya, a més, compta amb dos eixos més que permeten accedir a la comarca, la
carretera C-16 o via trans-europea E-9 i el túnel del Cadí i la carretera N-152 de la collada de
Toses. També cal comptar amb els eixos que comuniquen la Seu d’Urgell amb Andorra i França i
Puigcerdà amb França. El túnel del Cadí és segurament la infraestructura que més a condicionat el
desenvolupament comarcal de la Cerdanya, atansant aquesta en temps a l’àrea metropolitana de
Barcelona.
També cal destacar l’existència de l’aeroport Andorra – La Seu, que des del 2015 pot rebre avions
comercials de fins a 40 persones, xàrters i vols de mercaderies i la línia de ferrocarril Barcelona –
Puigcerdà-Tor de Querol. Des d’aquí la línia enllaça amb Tolosa, però degut a la diferència d’ample
de via existent entre la línia catalana i francesa, la funcionalitat transfronterera és avui dia molt
pobra.
• Altres condicionants pel desenvolupament de l’Alt Urgell i la Cerdanya: creixement de
segones residències, esports de neu i pistes d’esquí i la presència d’Andorra
Hi ha altres elements que cal tenir en compte en termes de desenvolupament i que incideixen de
forma específica a l’Alt Urgell i la Cerdanya.
En el cas de la Cerdanya (també a l’Alt Urgell però de manera molt més moderada), la importància
dels esports de neu i la presència de pistes d’esquí (La Molina i Masella com a pistes d’esquí alpí, i
Aransa, Guils Fontanera, Lles, Sant Joan de l’Erm i Tuixén - La Vansa d’esquí nòrdic) que han
influït de manera molt destacable sobre el tipus de desenvolupament comarcal, molt vinculat al
sector terciari i als serveis turístics.
L’altre factor a tenir en compte, especialment a la Cerdanya, és el fort creixement urbanístic
registrat durant la primera dècada d’aquest segle associat a les segones residències. Això ha
motivat una forta incidència en el PIB comarcal del sector de la construcció, però també als serveis
associats als segons residents.
I finalment, en el cas de l’Alt Urgell, el veïnatge amb Andorra ha estat en els darrers 30 anys un
factor determinant per a l’evolució econòmica de l’Alt Urgell, especialment al nord de la comarca i
la Seu d’Urgell. La rellevància d’Andorra com a destinació turística i comercial ha tingut múltiples
repercussions sobre l’Alt Urgell; una important oferta de llocs de treball, de població consumidora,
així com una forta capacitat inversora que s’ha traduït, especialment en els darrers anys, en
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l’adquisició de patrimoni i empreses a l’Alt Urgell.
• Recursos humans
Totes aquestes característiques comarcals estan estretament relacionades amb l’existència
d’agents dinamitzadors vinculats a cada una d’aquestes àrees. Així, les entitats i persones amb les
que és col·labora de forma habitual i cal tenir en compte per l’estratègia són:
-

Associació Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU)

-

Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell (AHAU)

-

Associació d’Hotels i Càmpings de la Cerdanya (AHCC)

-

Associació de Turisme Rural de l’Alt Urgell (TRAU)

-

Associació Cuina Pirenaica

-

Associació Artesans Alimentaris del Pirineu

-

Associació Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)

-

Associació de Criadors de Cavalls de la Cerdanya

-

Mancomunitat d’Esquí Nòrdic – Tot Nòrdic

-

Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) del territori.

-

Àrees de promoció econòmica, cultura, turisme, medi ambient i joventut dels CC

-

Àrees de promoció econòmica dels ajuntaments de la Seu d’Urgell i Puigcerdà

-

Oficines d’Agricultura de l’Alt Urgell i la Cerdanya (OC)
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4. ANÀLISI DAFO

Tot seguit, presentem un resum de la DAFO realitzada però s’ajunta en annex 1 una DAFO per sectors
molt interessant per tenir la diagnosi de la situació actual del territori.
DIFICULTATS
Territoris fragmentats i orogràficament complexos

AMENACES
Pèrdua general de dinamisme a les zones
més aïllades o amb accessos més difícils

Pèrdua poblacional, específicament als pobles de
capçalera de les valls

Pèrdua cultural i identitària vinculada al
patrimoni dels pobles de muntanya

Índex d’atur juvenil molt important (sobretot en les
cas de l’Alt Urgell).

Pèrdua de competitivitat territorial per la
manca d’iniciatives innovadores i vinculades
a la formació especialitzada

Manca d’esperit emprenedor entre els joves
Poc retorn de joves formats
Manca d’oportunitats laborals, específicament per
als joves formats i en àmbits especialitzats
Pèrdua d’explotacions agràries (especialment les
petites i situades als pobles de capçalera), manca
de relleu generacional i dificultat d’accés a la terra
per part de possibles nous pagesos

Pèrdua de biodiversitat, riquesa cultural i
paisatgística, i dels símbols identitaris lligats
a la vida rural i de pagès.

Manca de competitivitat del sector fustaner i de la
biomassa i baix consum de fusta i biomassa per a
usos tèrmics i estructurals

Abandó dels boscos i increment del risc
d’incendis

Manca d’infraestructures comunitàries
(escorxador, per exemple) per a la transformació
agroalimentària.

Pèrdua de competitivitat del sector de
transformació agroalimentària,
específicament del sector de la carn

Manca d’empreses de serveis turístics i de
productes turístics diferenciats enfocats a nous
mercats (específicament el públic internacional) o
a consolidar mercats ja existents (noves
demandes turístiques = turisme experiencial,
turisme de natura, senderisme, etc.)

Pèrdua de competitivitat del sector turístic per
manca de propostes innovadores i adaptades
als nous mercats

Forta estacionalitat turística
Manca de professionalització en l’àmbit turístic i de
personal format (idiomes, gestió turística, nous
serveis turístics)
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Manca d’estructures de promoció i
d’acompanyament especialitzades per assessorar
als emprenedors en sectors específics

Manca de propostes d’emprenedoria per
generar ocupació i donar resposta a
necessitats específiques del territori

Manca d’estratègies de col·laboració per fomentar
les sinèrgies intersectorials i entre les institucions
públiques i les empreses privades
FORTALESES
El 56% de la població de l’Alt Pirineu es concentra
a l’Alt Urgell i la Cerdanya, essent aquestes les
comarques més poblades d’aquest àmbit

OPORTUNITATS
Important capitalitat de la Seu d’Urgell i
Puigcerdà com a centre de serveis, amb una
massa crítica poblacional prou important per
generar ofertes diversificades i atractives per
a la població.

Superfície forestal molt extensa (especialment a
l’Alt Urgell) amb predominança de pi roig

Possibilitat d’estructurar accions per treure
rendiment de la biomassa forestal i a altres
productes del bosc (aprofitaments fustaners,
propostes ecoturístiques, etc.)

Creixent sensibilització envers l’esgotament dels
recursos naturals i les fonts d’energia no
renovables i aparició de noves iniciatives
empresarials innovadores en el camp de les
energies renovables, la construcció sostenible,
etc.

Creació de noves oportunitats laborals i
empresarials en sectors energètics
emergents, com el de les energies
renovables, l’smart grid, etc

Millora progressiva de les infraestructures de
telecomunicacions a l’Alt Urgell i la Cerdanya

Possibilitat d’estructurar una proposta per a
avançar cap a una regió rural intel·ligent
(smart rural community – smart rural region)

Paisatge natural preservat i valorat amb existència
de figures de protecció com el Parc Natural de l’Alt
Pirineu, el Parc Natural del Cadí Moixeró o el Pla
de paisatge transfronterer de la Cerdanya

Possibilitat de generar iniciatives vinculades
directament amb el paisatge o el patrimoni
natural (propostes ecoturístiques, per
exemple) o de forma indirecta, com a valor
afegit a qualsevol tipus de proposta
productiva o de serveis vinculada al paisatge.

Percepció social generalitzada de que a l’Alt Urgell
i la Cerdanya hi ha una elevada qualitat de vida

Diferenciació de l’Alt Urgell i la Cerdanya com
a territoris amb qualitat de vida

Existència de l’aeroport Andorra – La Seu d’Urgell
Existència d’esdeveniments culturals rellevants i
vinculats als elements patrimonials (Festival de
Cinema Picurt; Trobada d’acordionistes del
Pirineu, Festa i Fira del Llibre del Pirineu, etc.)

Articulació de propostes de dinamització
vinculades al patrimoni, la cultura, i els
elements indentitaris que confereixen un tret
diferencial i singular a aquestes comarques
de muntanya

Existència d’un sector lleter important en pes i
tecnificat, capacitat per competir en igualtat de

Possibilitat de crear projectes empresarials
diferenciats que aprofitin les possibilitats
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condicions amb altres zones lleteres
Existència d’un teixit de petits establiments
agroalimentaris rurals diversificat, consolidat i de
qualitat, que compta a més amb una entitat
associativa que actua de paraigües

agràries i agroalimentàries d’aquestes
comarques, específicament amb productes
de qualitat, proximitat, i estretament vinculats
al territori.

Revalorització de les produccions agràries i els
productes de transformació per part dels
consumidors i vinculació del territori Pirineu amb
les produccions de qualitat
Existència de múltiples iniciatives públiques de
promoció, revalorització, sensibilització i
informació sobre les produccions agroalimentàries
locals (fires, projectes de sensibilitazació,
promoció i revalorització com el projecte de
cooperació Leader GUSTUM, etc.)
Existència de la DOP Cadí per a formatge i
mantega
En el cas de la Cerdanya, sector de les empreses
turístiques, establiments, etc. organitzat, i amb
projectes innovadors i col·laboratius que volen
posar en valor les potencialitats endògenes del
territori, vinculades amb els atractius paisatgístics,
naturals, culturals i identitaris de la comarca
Potencialitats clares en sectors com el turisme
actiu (bicicleta de muntanya, senderisme,
excursionisme, etc), en ecoturisme (Parcs
Naturals, empreses de serveis ecoturístics) ,
cultural i gastronòmic i agroalimentari (Fira del
Formatge, artesania agroalimentària, DOP
Formatge i mantega, mercat setmanal de la Seu
d’Urgell, etc.)
Especialment en el cas de la Cerdanya, sector
turístic amb un fort interès per la
internacionalització

Possibilitats de treballar nous projectes i
productes turístics, fonamentat en la
innovació, la transferència de coneixement, la
sostenibilitat i la col·laboració entre empreses
del
mateix
sector
(establiments
de
restauració,
empreses
de
serveis,
allotjaments,
etc.)
i
d’altres
sectors
(agroalimentari, sector primari, forestal,
cultural, etc.) Aquest projectes es poden
estructurar a partir de propostes turístiques
diferenciades basades en els recursos
naturals, paisatgístics, culturals, i identitaris
d’ambudues comarques. I en activitats com el
senderisme, l’excursionisme, l’ecoturisme, el
turisme de salut, cultural, etc.
Obertura a nous mercats en el sector turístic,
específicament el mercat internacional

Existència del CAUC i d’iniciatives com el projecte
Odisseu, amb perspectives de generar accions
interessants per al retorn dels joves formats
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5. ANÀLISI DE MERCAT

Les estratègies de desenvolupament local han anat canviant en els últims anys, d’acord amb les
dinàmiques econòmiques, els canvis de valors de la societat i la necessitat d’adaptar les polítiques
per aconseguir un desenvolupament sostenible i responsable amb els recursos mediambientals, les
necessitats socials i la voluntat d’obrir els territoris rurals a noves formes de treballar, més
innovadores i en connexió amb altres zones rurals d’Europa i el món.
Les tendències que considerem més rellevants a l’hora de plantejar la nostra estratègia són:
-

La revalorització dels recursos endògens de cada territori. La dinamització d’un territori
ha de basar-se en els seus recursos endògens, referint-nos tant a recursos naturals,
ambientals, paisatgístics, com als recursos culturals, de patrimoni material i immaterial, i els
recursos humans propis. Això dóna sentit la l’estratègia ja que permet economies de petita
escala sostenibles, coherents amb un desenvolupament integrat amb el territori, fonamentat
amb la seva identitat i tot allò que el defineix, el fa únic i singular.

-

Les economies de petita escala i proximitat. Es tracta de donar valor a aquelles empreses
que fonamentin el seu model de negoci en una estratègia local i de proximitat, que reforcin
les altres empreses i iniciatives locals i que promoguin la creació de sinèrgies entre els
diferents agents del territori, de manera que aquest en surti enfortit.

-

La cultura participativa i un model de baix a dalt. Totes les estratègies de
desenvolupament local, i de forma particular en els àmbits rurals, han de contemplar la
implicació de la ciutadania i l’empoderament d’aquesta com a motor per a la dinamització.
Això vol dir que les polítiques i les estratègies han de recolzar-se en les necessitats
expressades i percebudes per la gent d’un territori, i que aquesta mateixa gent ha de formar
part de les accions proposades. Aquesta és la millor manera d’assegurar que les accions
que es tiren endavant en termes de dinamització tenen bons resultats, aconsegueixen la
implicació dels ciutadans i donen respostes a les necessitats d’un territori.

-

La cultura cooperativa. Les estratègies de dinamització d’un territori, i de forma particular,
dels territoris rurals, han de prioritzar el treball col·laboratiu, la generació de xarxes i la
creació de sinèrgies. Això ha de permetre actuar amb més força, que les accions que es
desenvolupin tinguin major incidència, aprofitar els recursos, sovint escassos, de forma
òptima, i superar més fàcilment els esculls que representa emprendre i viure en un medi
rural (per manca de població, de recursos econòmics i humans, per dèficits en les
infraestructures, etc.)

-

La transferència de coneixements i la innovació. A pesar d’atendre les necessitats dels
medi rural, formem part d’un món globalitzat en el qual es generen activitats, projectes i
iniciatives amb components que encaixen amb la nostra estratègia i amb el territori de l’Alt
Urgell i la Cerdanya. La innovació és clau per continuar avançant i no quedar-nos ancorats
en velles formes d’organització, treball, etc. que ràpidament queden obsoletes. Per això és
clau fixar la vista en altres fronteres, obrir els ulls també al que passa al nostre mateix
territori i contribuir a que les experiències que poden ser considerades de bones pràctiques
(amb components innovadores, de responsabilitat social i ambiental, etc.) siguin conegudes
per a les nostres empreses, agents de dinamització i ciutadania en general.

-

Els processos d’economia circular: L’economia circular és un concepte econòmic que
s’inclou en el marc del desenvolupament sostenible l’objectiu del qual és la producció de
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béns i serveis a la vegada que es redueix el consum i el malbaratament de matèries
primeres, aigua y fonts d’energia. Es tracta d’implementar una nova economia circular -no
lineal-, basada en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, dels serveis, dels
residus i dels materials.

6. ELEMENTS TRANVERSALS DE L’ESTRATÈGIA

Els elements d’innovació, sostenibilitat ambiental i mitigació del canvi climàtic s’aplicaran en tres
nivells per tal d’assegurar que es promouen de forma global i que s’assoleixen millors resultats.
Així, es tindran el compte en:
-

La valoració de les iniciatives empresarials que es beneficiïn de les línia d’ajuts

-

En l’organització i funcionament intern del CAUC

-

En el plantejament dels projectes propis o de cooperació

1. Projectes empresarials susceptibles de rebre ajuts:
Es valoraran aquells projectes que contemplin mesures d’innovació tecnològica, sostenibilitat
ambiental i que contribueixin a mitigar el canvi climàtic en qualsevol de les fases de l’estratègia
empresarial:
-

En el sistema organitzatiu i de gestió interna de l’empresa. Aquells sistemes organitzatius
que representen una innovació per ells mateixos: perquè proposen col·laboracions amb
altres empreses, entitats o institucions, sistemes de coworking al medi rural, etc. ; que
suposen una millora ambiental o que contribueixen al canvi climàtic: per exemple a través de
l’aplicació de mesures de RSE: ús eficient i responsable dels recursos de l’empresa;
adquisició de béns amb criteris de sostenibilitat; col·laboració amb empreses locals; aplicació
de criteris de sostenibilitat en la rehabilitació i construcció dels béns mobles de l’empresa;
aplicació de criteris de millora de les condicions laborals dels treballadors, etc).

-

En els productes o serveis que ofereixen. Productes i serveis que per ells mateixos són
innovadors i sostenibles perquè responen a una necessitat social no coberta o perquè
suposen una millora social o ambiental respecte als productes i serveis existents al mercat
fins aquell moment.

-

En els sistemes de producció. Perquè són més eficaços, o perquè representen una menor
despesa de recursos no renovables: energia, materials...; perquè apliquen innovacions
tecnològiques, etc.

-

En els sistemes de comercialització i venta. Perquè utilitzen canals de comercialització
innovadors o que poden ser beneficiosos pel medi ambient (plataformes de comercialització
conjunta; ús de criteris de proximitat, estratègies de màrqueting i comunicació innovadores,
etc.)

-

Ens el processos que facilitin una economia circular que comenci i tanqui el cicle al territori.
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La innovació, el respecte al medi ambient i la mitigació del canvi climàtic es promouran a partir dels
barems de valoració i priorització dels projectes.
Si bé és l’Assemblea General del CAUC qui els haurà d’aprovar properament, es proposarà, entre
d’altres, els criteris següents:
-

Innovació en la gestió empresarial (transferibilitat, millores de qualitat, racionalització de
processos, espai de coworking....)

-

Innovació tecnològica ( Comerç i plataformes on-line, elements innovadors de domòtica,
equips de teledetecció o teleassistència, creació o aplicació d’apps per a la promoció,
plataformes col·laboratives...)

-

Caràcter innovador del projecte presentat. Projectes originals en la idea, en la forma de
gestió, en la divulgació o en qualsevol altre ítem.

-

Manteniment i millora d’espais naturals. Preservació d’espais, recuperació de camins,
neteges d’espais, reforestacions, acords de custodia d’espais..

-

Mesures per mitigar el canvi climàtic: ús d’energies renovables (especialment de la biomassa
com a font d’energia del territori que cal potenciar) ús racional dels recursos naturals (aigua,
llum, etc.), disminució de la contaminació ambiental, lumínica, acústica..

2. Organització i funcionament intern del CAUC.
La innovació s’aplicarà a partir dels criteris adoptats per la present estratègia i que suposen una
millora en el serveis que s’ofereixen en termes de participació, transparència, optimització de
l’estratègia de comunicació, impuls a la cooperació amb altres entitats del territori vinculades amb el
desenvolupament rural, etc.
Els criteris de millora del medi ambient i mitigació del canvi climàtic s’aplicaran a través d’accions de
sensibilització a empreses, emprenedors, altres institucions i públic en general plantejades en
projectes propis i de cooperació.
La innovació, el respecte al medi ambient i la mitigació del canvi climàtic es promouran a partir del
funcionament intern del CAUC i a partir de les accions que es desenvolupin amb altres projectes.
3. Projectes propis i de cooperació.
Tant els objectius bàsics que es plantegen els mateixos projectes com les accions que es proposen
des d’aquests tindran en compte els elements d’innovació, respecte al medi ambient i mitigació del
canvi climàtic. Aquest elements constituiran una part integrant dels mateixos projectes i a l’hora
seran elements que es promouran i sobre els que s’intentarà sensibilitzar al públic objectiu al qual es
vol arribar.
Des del CAUC es volem incloure en alguns projectes de cooperació, i especialment en els projectes
propis, mesures per contrarestar l’impacte dels mateixos en el medi ambient, com accions de neteja
de boscos, de lleres de rius o de replantacions forestals per mitigar les emissions de CO2 que
generen l’execució del mateix projecte.
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7. MISSIÓ DE L’ESTRATÈGIA

L’objectiu general del CAUC és la dinamització econòmica de l’Alt Urgell i
Cerdanya a partir dels seus recursos endògens, especialment els recursos
agroalimentaris, agrícoles i ramaders, els recursos forestals, el patrimoni
natural, el patrimoni cultural i tots els elements que defineixen la seva
identitat i afavoreixen la cooperació territorial.
Per assolir aquest objectiu, el CAUC contribuirà a donar suport a aquells projectes que
permetin generar ocupació, que fomentin l’emprenedoria jove, que ajudin a la innovació
tecnològica i que aportin components per avançar cap a processos d‘economia circular.
En coherència amb aquest objectiu, es prioritzaran aquelles iniciatives que contribueixin a la
cooperació territorial, que estiguin d’acord amb un desenvolupament centrat en la gent que
viu al territori, que n’assegura la qualitat de vida, i que no entrin en contradicció amb la
preservació de la natura, l’entorn, el patrimoni cultural i la seva identitat.
Com a eixos fonamentals de l’estratègia, ens fixem:
•

Promoure l’emprenedoria i la creació d’ocupació basada en les potencialitats i recursos
endògens del territori. Aquest ha estat l’eix més valorat en el procés de participació i es
considera el punt cabdal de l’estratègia.

•

Fomentar la innovació i la transferència de coneixement com una mesura de valor afegit
als processos productius i a l’oferta de serveis. Del procés es desprèn que cal apostar per la
formació especialitzada empresarial i per atraure equips de recerca al territori.

•

Fomentar el retorn i la inserció laboral dels joves de l’Alt Urgell i la Cerdanya, promovent
el compromís social mutu entre aquests i el seu territori d’origen.
Aquest es considera un eix fonamental per a preservar el capital social i intel·lectual del
nostre territori, ha estat un dels eixos més valorats de forma unànime en el procés de
participació i està en coherència amb la trajectòria del CAUC, que inclou el lideratge del
projecte de cooperació Odisseu.

•

Aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat, ajudant específicament a projectes que
contribueixin a la dinamització dels territoris de muntanya, que convé preservar i impulsar
ateses les seves particularitats i mancances.

•

Fomentar la cultura de la cooperació a fi de promoure les relacions entre tots els agents
implicats en la dinamització territorial per tal de facilitar la creació de sinèrgies. Es plantegen
tres nivells de cooperació:
•

Cooperació entre Grups Leader per dur a terme projectes innovadors i d’interès
pel territori.

•

Cooperació público-privada com a essència de la metodologia Leader. Es
imprescindible apostar per aquesta col·laboració per implicar tots els actors del
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territori i dur a terme projectes propis.
•

•

Cooperació intersectorial. Al llarg del procés participatiu s’ha fet palès que cal
potenciar la cooperació privada entre empreses i també entre associacions
sectorials per tal d’oferir projectes i productes comuns creant ecosistemes de
col·laboració.

Promoure una relació respectuosa i responsable amb els recursos naturals impulsant
accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos
naturals.

8. OBJECTIUS GENERALS
Objectiu
Potenciar l’emprenedoria rural.

Indicador
•

Nombre d’empreses creades per anualitat i
durant tot el període.

•

Nombre de llocs de treball consolidats al
llarg del període.

Manteniment i creació d’ocupació

•

Nombre de llocs de treball creats per
anualitat i durant tot el període.

•
Fomentar la innovació empresarial

Nombre de projectes presentats per
microempreses i PIMES que incorporin
nous processos o metodologies.

•
Potenciar la innovació tecnològica

Nombre de projectes que aportin valor
afegit en l’àmbit de les noves tecnologies i
la comunicació.

Promoure formació especialitzada.

•

Nombre d’accions formatives.

Donar suport a projectes de recerca en sectors

•

Nombre de projectes de recerca iniciats.

rellevants

•

Nombre de centres universitaris.

Impuls i acompanyament de projectes a les

•

Nombre de projectes impulsats en nuclis

zones de muntanya.
Impuls i acompanyament de projectes a nuclis
rurals amb baixa població i manca d’iniciatives

de muntanya (alçada superior a 900 m).
•

amb una població inferior a 500 habitants.

empresarials.
•

Nombre d’empreses creades per joves

•

Nombre de contractes laborals per part

Fomentar el retorn dels joves al món rural
fomentant emprenedoria jove i implicant el teixit
empresarial.

Nombre de projectes impulsats en nuclis

(fins a 40 anys).
d’universitaris (fins 40 anys) per empreses
del territori.
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Coordinació i impuls del projecte de cooperació

•

Nombre de joves participants al projecte.

Odisseu

•

Nombre d’empreses participants al
projecte.

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

•

Nombre de calderes de biomassa

•

Nombre d’instal·lacions d’altres energies
renovables.

•

Nombre d’accions de sensibilització.

Manteniment, millora i recuperació d’espais

•

km d’espais recuperats

naturals en tant que recurs endogen. Foment

•

km desbrossats

•

Nombre de projectes de cooperació

2
2

acords de custòdia
Afavorir la cooperació entre Grups Leader
catalans, de l’estat espanyol i de la Unió
Europea.

realitzats.
•

cooperació entre grups Leader.
•

Afavorir la cooperació público-privada al territori.

Inversió destinada a projectes de
Nombre de projectes propis o
intraterritorials impulsats.

•

Nombre d’accions/actes conjunts

•

Nombre de taules o fòrums sectorials duts

realitzats.
Impulsar la cooperació intersectorial entre
empreses del territori. Creació de Taules o
fòrums.
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9. LÍNIES D’ACTUACIÓ I FITES
Línia d’actuació

Ordre

Focus Àrea

Fita
1

Fita

Indicador

Creació de noves

•

empreses rurals

anualitat i durant tot el període.

innovadores en base als

1 EMPRENEDORIA,

recursos del territori

EMPRESA I CREACIÓ
D’OCUPACIÓ EN BASE

Nombre d’empreses creades per

2

ALS RECURSOS

Creació i manteniment

• Nombre de llocs de treball

de llocs de treball

consolidats al llarg del període.
• Nombre de llocs de treball creats

ENDÒGENS

per anualitat i durant tot el
període.
1

Fomentar la innovació

•

empresarial

Nombre de projectes presentats
per microempreses i PIMES que
incorporin nous processos o
metodologies.

2

Potenciar la innovació

•

tecnològica

2 INNOVACIÓ

Nombre de projectes que aportin
valor afegit en l’àmbit de les

TECNOLÓGICA I

noves tecnologies i la

EMPRESARIAL

comunicació.
3

Promoure formació
especialitzada.

4

Donar suport a projectes

•

Nombre d’accions formatives.

•

Nombre de projectes de recerca

de recerca en sectors

3 DESENVOLUPAMENT

1

TERRITORIAL
EQUILIBRAT, ZONES
DE MUNTANYA I

2

rellevants

•

Nombre de centres universitaris.

Impuls i acompanyament

•

Nombre de projectes impulsats

de projectes en zones de

en nuclis de muntanya (alçada

muntanya

superior a 900 m).

Impuls i acompanyament
de projectes a nuclis

FIXACIÓ DE LA
POBLACIÓ

iniciats.

•

Nombre de projectes impulsats

rurals de baixa població i

en nuclis amb una població

manca d’iniciatives

inferior a 500 habitants.

empresarials
1

•

Nombre d’empreses creades per

•

Nombre de contractes laborals

joves al món rural

4 JOVES: RETORN AL

fomentant emprendoria

MON RURAL,
EMPRENEDORIA JOVE
I INSERCIÓ LABORAL.

Fomentar el retorn dels

2

jove i implicant el teixit

per part d’universitaris (fins 40

empresarial

anys) per empreses del territori.

Coordinació i impuls del
projecte de cooperació
Odisseu
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1

Mitigació i adaptació al

•

Nombre de calderes de biomassa

canvi climàtic

•

Nombre d’instal·lacions d’altres
energies renovables.

•

5 MITIGACIÓ DEL

sensibilització.

CANVI CLIMÀTIC I ÚS
EFICIENT DELS

Nombre d’accions de

2

RECURSOS NATURALS

Manteniment, millora i

• km d’espais recuperats

recuperació d’espais

• km desbrossats

2
2

naturals en tant que
recurs endògen i bàsic
per al desenvolupament.
1

Afavorir la cooperació
entre Grups Leader
catalans, de l’estat
espanyol i de la Unió

6 FOMENT DE LA 6
COOPERACIÓ A 3

2

Afavorir la cooperació
público-privada al

PÚBLICO-PRIVADA I

territori.
3

Impulsar la cooperació
intersectorial entre
empreses del territori.
Creació de Taules o
fòrums.

Nombre de projectes de
cooperació realitzats.

•

Inversió destinada a projectes de
cooperació entre grups Leader.

Europea.

NIVELLS: ENTRE GALS,
INTERSECTORIAL.

•

•

Nombre de projectes propis o
intraterritorials impulsats.

•

Nombre d’accions/actes conjunts
realitzats.

•

Nombre de taules o fòrums
sectorials duts a terme.

•

Nombre d’accions/actes conjunts
realitzats.

10. PLA D’ACCIÓ

Pel que fa a l’ús de Fons europeus, en aquest moment aquesta estratègia es cofinançarà amb el
FEADER i es seguiran els criteris establerts tant al Reglament (CE) 1305/2013 que el regula i es
respectaran els principis generals establerts al Reglament (CE) 1303/2013 dels FFEEI.
Com ja s’ha avançat anteriorment, la cooperació ha de ser un dels eixos fonamentals de la metodologia
Leader i cal apostar per reforçar-la i poder-la veure com un instrument útil per tal d’aplicar els eixos
fonamentals de les EDL als territoris.
Des del CAUC volem fomentar la cultura de la cooperació a fi de promoure les relacions entre tots els
agents implicats en la dinamització territorial per tal de facilitar la creació de sinèrgies.
En aquest eix es plantegen tres nivells de cooperació:
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1. Cooperació entre Grups Leader per dur a terme projectes innovadors i d’interès pel
territori
Des d’aquest nivell de cooperació es col·laborarà amb altres Grups Leader en projectes d’interès que
apareguin o en aquells que tinguin una continuïtat i ens permetin seguir els objectius generals i els
eixos d’actuació de l’EDL d’una banda

a la vegada que s’impulsen altres projectes com a grup

coordinador.

EIX ESTRATÈGIC

E

TEMÀTIQUES D’INTERÈS PER A LA COOPERACIÓ

Emprenedoria, empresa i
creació d’ocupació en
base als recursos
endògens.

•
•
•
•
•
•
•

Projectes de foment de l’emprenedoria en base a recursos
locals
seguiment de les empreses ecosistemes Leader
potenciació d’start-ups
formació empresarial i emprenedora
creació de xarxes
processos d’economia circular
bones pràctiques a d’altres territoris

Innovació Tecnològica i
empresarial

•
•
•
•
•
•
•

Creació de clústers,
programes de formació especialitzada
creació d’eines de suport tecnològic
suport a projectes de recerca
noves formes de treball col·laboratiu
processos de patents i tecnologies avançades
bones pràctiques a d’altres territoris

desenvolupament
territorial equilibrat, zones
de muntanya i fixació de
la població

•
•
•
•
•

Desenvolupament zones de muntanya / petits nuclis rurals
Dinamització patrimoni cultural
Agrupació d’artesans
Lluita contra el despoblament
Bones pràctiques a d’altres territoris

Joves: retorn al món rural,
emprenedoria jove i
inserció laboral.

•
•
•
•
•
•

Foment emprenedoria jove.
Acollida de persones arribades a nous territoris
Cooperació interuniversitària
Xarxes universitat-empresa
Projectes europeus de centres d’ensenyament.
Bones pràctiques a d’altres territoris

Mitigació del canvi
climàtic i ús eficient dels
recursos naturals

•
•
•
•
•
•

Potenciació biomassa i energies renovables.
Manteniment i preservació del paisatge.
Acords de custodia del territori
Processos d’economia circular
Comptabilitat energètica
Formació en tecnologies verdes.
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2. Cooperació público-privada com a essència de la metodologia Leader. Es imprescindible
apostar per aquesta col·laboració per implicar tots els actors del territori i dur a terme
projectes propis.
En aquest període que iniciem s’aposta per continuar reforçant aquesta cooperació que ja fa anys que
s’impulsa però considerem molt important que els Grups Leader puguem endegar projectes propis amb
entitats del territori.
El fet de poder presentar projectes propis que es decideixen des del territori i amb l’aprovació d’una
Assemblea de composició público-privada reforça alguns dels set elements característics del programa
Leader referenciades al Marco Estratégico Común com són:
a) Aproximació de baix a dalt (bottom-up).
b) Aproximació basada en l’àrea concreta d’actuació.
c) Constitució de partenariats locals
d) Integració multisectorial.
e) El treball en xarxa
Aquest nou nivell de cooperació portarà a una encara més estreta col·laboració amb els actors del
territori per tal d’aconseguir fites comunes que cosa que fins ara depenia de l’aprovació o no dels
projectes de cooperació al quals ens presentàvem.
La gestió i execució dels projectes propis anirà com és lògic, estretament lligada a les necessitats i
fortaleses detectades i explicades en detall en el punt 4 d’aquest document.
3. Cooperació intersectorial. Al llarg del procés participatiu s’ha fet palès que cal potenciar
la cooperació privada entre empreses i també entre associacions sectorials per tal
d’oferir projectes i productes comuns creant ecosistemes de col·laboració.
Entre d’altres aspectes rellevants, una de les principals conclusions a que ens ha portat el procés
participatiu realitzat és la necessitat de col·laboració i creació de xarxes entre empreses privades per
oferir productes i serveis comuns. De fet, en algunes de les sessions s’ha demanat explícitament (en
aquest cas al CAUC com administració responsable del procés) si es podia crear alguna base de dades
de professionals dels sector i crear alguna plataforma on puguin col·laborar entre ells.
Des del CAUC, per mirar d’impulsar aquesta cooperació i fomentar el treball en xarxa al sector privat
volem dur a terme accions de suport entre les quals actualment hi ha previstes les següents:
-

Jornada de networking i formació per empreses del Pirineu-Leader Connecta!. Sol·licitud d’ajut
demanada a l’IDAPA en la seva darrera convocatòria d’ajuts per fomentar el desenvolupament
local pendent de resoldre.

-

Creació de taules/Fòrums intersectorials entre ambdues comarques.

-

Impuls del Clúster d’empreses Sol dels Pirineus a la part de la Cerdanya.
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Accions que desenvolupen les línies estratègiques
Línia d’actuació

Focus Àrea

Acció
1 Suport per a la creació i la millora d’empreses de creació de
productes de turisme actiu
2 Suport a empreses que promoguin un turisme sostenible i de
qualitat

1 Creació de noves empreses rurals innovadores

3 Suport a empreses de transformació agroalimentària
4 Suport al comerç local i venda de proximitat

1 EMPRENEDORIA, EMPRESA I
CREACIÓ D’OCUPACIÓ EN BASE ALS
RECURSOS ENDÒGENS
2 Creació i manteniment de llocs de treball

Públic objectiu
Microempreses, autònoms i PIMES
Microempreses, autònoms i PIMES
Microempreses, autònoms i PIMES alimentàries
Microempreses, autònoms i PIMES

5 Acompanyament a entitats de suport a la comercialització de
productes agroalimentaris

Associacions productors agroalimentaris

6 Suport a la creació i millora d’empreses de gestió i aprofitament
de recursos forestals

Microempreses, autònoms i PIMES

7 Suport a la millora de PIMES que consolidin l’ocupació
Microempreses, autònoms i PIME
1 Suport a la innovació en processos empresarials

Microempreses, autònoms i PIMES

2 Suport a la incorporació de tecnologies avançades al procés
empresarial

Microempreses, autònoms i PIMES

3 Suport a projectes col•laboratius que incorporin elements
tecnològics innovadors

Microempreses, autònoms i PIMES

4 Suport a projectes de ofereixin formació empresarial
especialitzada

Centres d’ensenyament, Universitats i empreses

5 Suport a equips de recerca que s’instal•lin al territori i impulsin
aquest sector

Universitats, empreses i equips de recerca

1 Fomentar la innovació empresarial

2 Potenciar la innovació tecnològica

2 INNOVACIÓ TECNOLÓGICA I

3 Promoure formació especialitzada.

EMPRESARIAL
4 Donar suport a projectes de recerca en sectors rellevants

6 Acompanyament a processos que fomentin l’economia circular

1 Suport a la creació d’ empreses que fixin població en zones de
1 Impuls i acompanyament de projectes en zones de muntanya
3 EQUILIBRI TERRITORIAL, ZONES DE
MUNTANYA I FIXACIÓ DE LA POBLACIÓ
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2 Impuls i acompanyament de projectes a nuclis rurals de baixa població i

muntanya

Associacions empresarials, autònoms i PIMES

Emprenedoria i empreses

2 Suport a projectes de dinamització de les zones de muntanya

General

3 Suport a la creació d’ empreses en nuclis amb baixa població

Emprenedoria i empreses

4 Suport a projectes de dinamització de petits nuclis de població

General

manca d’iniciatives empresarials
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1 Suport per a la creació i la millora d’empreses creades per joves
2 Suport a empreses amb projectes que fomentin la contractació de
4 JOVES: RETORN AL MON RURAL,
EMPRENEDORIA JOVE I INSERCIÓ
LABORAL.

1 Fomentar el retorn dels joves al món rural fomentant emprendoria jove i
implicant el teixit empresarial

joves
3 Acompanyament a projectes empreses-universitats

2 Coordinació i impuls del projecte de cooperació Odisseu

4 Acompanyament a entitats de suport a la incorporació i la inserció
laboral de joves
4 Coordinació i impuls projecte Odisseu
1 Suport a projectes que incorporin calderes de biomassa

1 Mitigació i adaptació al canvi climàtic
5 MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC I ÚS
2 Manteniment, millora i recuperació d’espais naturals en tant que recurs

5 Foment d’acords de custodia d’elements patrimonials del territori

1 Participació en projectes de cooperació interterritorial
2 Participació en projectes de cooperació transnacional
1 Afavorir la cooperació entre Grups Leader catalans, de l’estat espanyol i

PRIVADA I INTERSECTORIAL

Microempreses, autònoms i PIMES

Empreses, associacions i administracions
Empreses, associacions i administracions
Microempreses, autònoms i PIME
Públic en general, empreses i administracions
Grups Leader Catalunya i estat espanyol
Grups Leader Catalunya, estat espanyol i Unió
Europea

3 Impulsar projectes de cooperació al Pirineu

2 Afavorir la cooperació público-privada al territori.

Grups Leader

Públic en general

7 Formació i sensibilització dels processos d’economia circular

NIVELLS: ENTRE GALS, PÚBLICO-

Associacions i administracions

3 Projectes de sensibilització per fomentar l’estalvi energètic i l’ús
racional dels recursos

6 Suport a projectes que aportin tecnologies verdes i eines d’estalvi
energètic

6 FOMENT DE LA 6 COOPERACIÓ A 3

Entitats empresarials, empreses, universitats

Microempreses, autònoms i PIME

endògen i bàsic per al desenvolupament.

de la Unió Europea.

Microempreses, autònoms i PIMES

2 Suport a projectes que incorporin altres sistemes d’energies
renovables

4 Suport a projectes de manteniment i millora d’espais naturals

EFICIENT DELS RECURSOS NATURALS

Microempreses i autònoms joves

Grups Leader del Pirineu català, espanyol i francès

4 Fomentar projectes i accions de cooperació público-privada
basats en eixos EDL

Administracions, entitats i particulars

5 Fomentar projectes propis intraterritorials en consonància amb
l’EDL

CAUC, Administracions i entitats

3 Impulsar la cooperació intersectorial entre empreses del territori. Creació
6 Organitzar accions de trobada i col•laboració del sector privat

de Taules o fòrums.

7 Creació de taules/Fòrums intersectorials

EDL Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya

24/47

Administracions, entitats i empreses
Administracions, entitats i empreses

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

11. PROCÉS DE SELECCIÓ

Un cop aprovada aquesta EDL i signat el corresponent Conveni amb el DAAM aquest Consorci
preveu redactar uns protocols de funcionament en els quals s’establiran els procediments de
selecció dels projectes que garanteixin els principis establerts en el Dret Comunitari com la
imparcialitat, l’eficàcia, l’eficiència, la transparència, la publicitat i la lliure concurrència
De totes maneres, cal deixar constància que el procés de selecció ve determinat
majoritàriament a les Ordres de convocatòria d’ajuts publicades anualment pel DAAM i, per
tant, caldrà respectar el que allà s’estableixi com per exemple l’obligatorietat de la lliure
concurrència com a peça clau del sistema de concessió d’ajuts.
Procediment de selecció de projectes:
-

Els membres de tots els òrgans col·legiats del CAUC signen un document de
responsabilitat en cas de possible conflictes d’interessos. En aquest documents
s’estableix l’obligació d’abstenció i d’obligació de sortir de la sala de reunions en el
moment de la votació en qüestió. Aquest fet es fa constar en acta per les Secretàries
de la sessió quan es dóna.

-

La proposta de selecció i baremació de projectes es du a terme per un Comitè Tècnic
nombrós

i

multidisciplinari

en

el

que

estaran

representats

proporcional

i

equilibradament tots els sectors econòmics i tot el territori de manera que és un òrgan
que garanteix l’objectivitat i la imparcialitat evitant que hi hagin majories que puguin
actuar de manera subjectiva. Pel que a la proposta de concessió que fa la Junta de
Govern del CAUC fins ara sempre ha acceptat les propostes sorgides del Comitè
Tècnic i ha respectat, per tant, aquesta objectivitat.
-

Les sessions per a la selecció de projectes es convoquen amb la deguda antelació per
correu electrònic i es posa a disposició dels membres la documentació referent als
expedients que sempre poden consultar. Un cop s’ha fet la proposta de selecció
d’expedients es publica la informació a les xarxes socials del CAUC, (properament
també es publicarà al web) i es fan notes de premsa als mitjans de comunicació per tal
de garantir-ne al màxim la publicitat.

-

Per tal de garantir la publicitat i la transparència del procés, continuarem realitzant
les sessions grupals de beneficiaris atès que és una pràctica que ens dóna bons
resultats. En aquestes sessions es fa evident qui és beneficiari del programa en
aquella convocatòria i es donen les dades i les xifres de tots el procés de selecció
d’expedients.
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-

De cara aquest proper període i per garantir al màxim la transparència del procés es
publicarà a la web les convocatòries d’ajut però també el resultat de les mateixes i
projectes seleccionats.

-

Eficiència i eficàcia. L’optimització de recursos és una peça clau per garantir
l’eficiència en l’actuació del Consorci. De fet, es preveu treballar en aquest sentit amb
una única seu i utilitzar eines de “Cloud” per poder treballar en connexió entre la seu
del grup i la unitat Leader a Cerdanya per tal d’optimitzar al màxim els recursos. La
tramitació electrònica dels expedients i la seva extensió a altres processos interns entre
els GALs i el DAAM significarà una millora en l’eficàcia de la gestió que repercutirà
també en l’atenció als usuaris permetent un important estalvi de temps. L’eficiència en
la tramitació augmentarà les possibilitats de dinamització dels territoris.

12. CRITERIS DE SELECCIÓ
Fons europeu

Número

Criteri de selecció

1
1

2
3
1

2

2
3
1

3

2
3

Descripció en general respecte com els criteris de selecció contribuiran a la millora dels
objectius generals de l’estratègia.
En aquests moments estem pendents de les conclusions d’un treball de final de carrera d’una
Enginyera Agrònoma sobre la utilització dels criteris de selecció i valoració utilitzats pel CAUC
en aquest darrer període i sobre el seu impacte en l’aplicació de l’estratègia 2007-2013. En
aquest treball es preveu també que hi hagi una proposta de nous criteris de priorització pel
20142-2020 en base als resultats d’aquesta EDL.
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Els criteris de selecció i priorització hauran de ser aprovats per l’Assemblea General i per tant,
en aquest document només explicarem una proposta tècnica pendent de consensuar amb el
Comitè Tècnic i de la seva posterior aprovació.
De l’experiència en l’aplicació del darrer programa i en base als objectius generals d’aquesta
EDL, articularem la selecció dels projecte en base als següents eixos d’actuació:
•

Impuls de projectes concordants amb les 5 principals línies d’actuació fixades en aquesta
EDL establint criteris per cada eix: Emprenedoria, empresa i ocupació en base als recursos
locals; Innovació tecnològica i empresarial; Equilibri territorial i fixació de la població; Joves:
retorn, emprenedoria jove i inserció laboral; Mitigació canvi climàtic i ús eficient dels
recursos naturals.

•

Criteri transversal: Garantir al màxim l’execució dels projectes que es seleccionin. Amb
l’ampliació del territori d’actuació i la possible reducció pressupostària, cal assegurar al
màxim que els projectes que s’aprovin puguin realment executar-se i demanarem garanties
pel que fa al finançament (préstecs concedits, avals, dipòsits,..) i a la possibilitat d’execució
de l’obra (llicències d’obra o certificats de compatibilitat urbanística).

•

Criteri transversal: Foment de la cooperació territorial: és bàsic segons ens desprèn del
procés participatiu, l’impuls de l’economia rural a partir de la potenciació dels recursos i la
cooperació entre sectors.
Gràfic resum dels criteris de selecció transversals i per línia d’actuació
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Restem ara pendent de rebre l’estudi “ Análisis de los criterios utilizados por el Grupo de Acción
Local Alt Urgell-Cerdanya para la valoración de proyectos presentados en el marco de la
metodología Leader para el periodo 2007-2013 y propuesta de nuevos criterios para el periodo
2014-2020” per tal d’acabar de decidir entre l’equip del Consorci i el Comitè Tècnic els criteris
que es proposaran a l’Assemblea General.

13. FONS DE FINANÇAMENT

% del total
Mesura

Fons

d’inversió

Total €

pública
1
M 19. Ajut al desenvolupament
local en el marc Leader.

1 FEADER

43%

2 DAAM

57%

M07- Serveis bàsics i renovació
de poblacions en zones rurals.
M08- 08.06.02 Inversió per a la
transformació i comercialització
de recursos forestals.
1 Diputació de Girona

13.792,62 €

(2015-2018)

anuals

2 Diputació de Lleida

pendent

2 M.19- Ajut al desenvolupament
local en el marc Leader.

3 CC Alt Urgell
4 Consell Comarcal de
la Cerdanya
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14. JUSTIFICACIÓ

La implementació d’aquesta EDL, emmarcada en el Programa de desenvolupament Rural de la
Generalitat de Catalunya, estarà íntegrament finançada pel FEADER (tal com preveu el
Reglament (CE) 1305/2013) que aportarà el 43% i per Fons propis del DAAM que arribaran a
cofinançar el 57% restant.
Si bé Reglament (CE) 1303/2013 de FEIE preveia l’opció de multifons en l’aplicació de les EDL,
finalment aquesta opció no ha tingut la resposta esperada per altres Departaments de la
Generalitat de Catalunya i, de moment, no es pot parlar de l’opció multifons. Tot i així
considerem que és una molt bona opció per al Desenvolupament local la confluència de
diferents Fons europeus i l’experiència dels Gals en aspectes com la gestió i execució de Fons
Europeus o la filosofia de treball bottom-up haurien de jugar a favor dels Grups i del territori on
actuen.
Tot i que pot ser una mica reiteratiu, cal esmentar que en el cas d’aquest Consorci es preveu el
cofinançament per part d’altres administracions locals que aposten per la metodologia Leader
bàsicament assumint part de les despeses de funcionament del Grup pel que fa a cessió i
manteniment de locals, suport informàtic, despeses corrents, responsable administratiu i
financer entre d’altres que es detallaran en el punt següent.
La vocació transfronterera d’aquest territori ens obliga, també, a pensar en la possibilitat
d’accedir a d’altres Fons de cooperació (com és el cas del POCTEFA) que ens permetin dur a
terme projectes amb altres administracions d’Andorra o França sempre i quan segueixin les
línies d’actuació fixades en aquesta EDL.

15. COL·LABORACIÓ ENTRE FONS

Segons les previsions que tenim fins a la data, el programa Leader es cofinançarà, bàsicament,
a través del FEADER i de fons propis del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM) especialment pel que fa a les mesures següents:
-

M19.01.01, ajut preparatori.

-

M19.020.01, implementació d’estratègies de DL.

-

M19.03.01, projectes de cooperació.

-

M19.04.01, despeses de funcionament dels Grups.

En aquest període caldrà comptar també amb aportacions d’altres entitats (bàsicament de
l’àmbit local) per poder fer front a un seguit de despeses de funcionament dels Grups tenint en
compte l’ampliació tant de territori com de població.
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En el cas del Consell Comarcal de l’Alt Urgell s’assumiran les despeses de la seu del Grup
(llum, calefacció, aigua, telefonia fixa, neteja, suport informàtic, centraleta, custodia i arxiu...) i
les despeses del Responsable Administratiu i Financer. Aquests conceptes, no s’imputaran a
les despeses a càrrec del FEADER i del DAAM (principalment perquè no són elegibles) i, per
tant, no hi haurà duplicitat en el finançament.
En aquest moment, s’ha signat un Conveni amb la Diputació de Girona pel qual aportarà fons
per poder fer front a la Unitat Leader que es vol crear a Puigcerdà per cobrir especialment la
Cerdanya Gironina. S’ha establert una comissió de seguiment dels Fons entre el Grup i la
Diputació per evitar que hi hagin duplicitats o sobrefinançaments en aquest àmbit. El Grup serà
el perceptor d’aquests imports i es destinaran a sufragar despeses de personal de la Unitat
Leader a Cerdanya que, segons les estimacions pressupostàries no es preveu assumir des de
la mesura M19.04.01 i, per tant, no hi haurà duplicitat de finançament.
Igualment es preveu una possible aportació de la Diputació de Lleida a les despeses de
funcionament del Grup per la part lleidatana però a data d’avui no hi ha ni concepte ni import
tancat.
Al llarg del període i atès que el Reglament 1013/2013 del Parlament Europeu i del Consell
sobre FEIE preveu l’opció del multifons en vàries de les seves disposicions, es podria donar el
cas que des d’aquest Consorci es pogués gestionar algun altre Fons Europeu (principalment
FEDER o FSE) i, per això, cal estar pendents i no deixar de banda aquesta possibilitat sigui a
través d’instruments financers (FEDER) o gestionant una part de FFEE a les zones rurals.
Pensem que aquesta és una bona opció que podria generar sinèrgies interessants als territoris
rurals amb altres ens amb els quals fins ara no s’ha treballat massa i facilitar l’accés a Fons
Europeus des del territori (bottom-up) apropant-los a possibles beneficiaris.
Cal també tenir present que aquest és un Consorci amb una clara vocació transfronterera atès
que ambdues comarques limiten amb altres estats siguin de la Unió Europea (França) o no
(Principat d’Andorra) i per tant no pot estar d’esquenes a possibles instruments i fons de
cooperació transfronterera. En el moment de redacció d’aquesta estratègia no hi ha encara
dotacions ni convocatòries obertes però, des del Consorci caldrà vetllar i seguir els instruments
i ens de cooperació transfronterera (com el POCTEFA, l’EUROREGIO o l’EURODISTRICTE
atesa aquesta singularitat de les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

EDL Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya

30/47

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
16. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

On?
Tenint en compte l’experiència en la gestió de programes Leader principalment a la comarca de
l’Alt Urgell, considerem que la seu del Consorci s’ha de mantenir a la seu del Consell Comarcal
de l’Alt Urgell, a la Seu d’Urgell, ens que facilita els serveis comuns que necessita el Consorci
assegurant, així, una optimització dels recursos. Es mantindrà a La Seu d’Urgell i comptarà
amb una Gerent i dos tècnics (depenent de l’època) i es comptarà amb el suport del Consell
Comarcal de l’Alt Urgell en els àmbits següents:
-

Responsable Administratiu i Financer (RAF).

-

Suport fiscal, laboral i comptable.

-

Despeses de la seu del Grup (subministraments, neteja...)

-

Suport manteniment informàtic i còpies de seguretat.

-

Custodia de còpies de seguretat.

-

Centraleta i serveis administratius.

En aquest nou període de programació s’amplia el territori d’actuació d’aquest Consorci a tota
la comarca de la Cerdanya cosa que representa un augment considerable de població atès que
la zona a la qual s’amplia el programa cobreix les 3 poblacions més grans de la Cerdanya:
Puigcerdà, Alp i Llívia. Per aquesta raó, es planteja crear una Unitat Leader a la seu del Consell
Comarcal de la Cerdanya per facilitar la difusió i la gestió del programa. Tot i que fins ara no hi
havia cap tècnic a Cerdanya, pensem que ara és imprescindible crear un punt d’atenció Leader
al Consell Comarcal de la Cerdanya si bé, es mantindrà una única seu del Consorci situada a la
Seu d’Urgell per evitar duplicitats i dispersió de recursos en la gestió del programa.
Des del CC de la Cerdanya s’assumiran les despeses següents:
-

Tasques d’intervenció.

-

Despeses corrents de la Unitat Leader Cerdanya.

-

Centraleta i serveis administratius.

Qui?
L’estructura inicial es preveu estigui formada per 1 Gerent i 2 tècnics que a la vegada
assumiran també els tasques administratives no assumides des del Consell Comarcal de l’Alt
Urgell.
Per tal d’assegurar la competència dels professionals que treballaran al Grup es tenen en
compte els ítems següents:
-

Experiència en la gestió del programa Leader (el personal actual porta més de 10 anys
gestionant aquest programa).

-

Experiència en la gestió de Fons Europeus i els corresponents controls.

-

Titulacions de Graus o llicenciatura. L’estructura es planteja amb perfils jurídics,

-

Acreditació ACTIC (o caldrà tenir-la al llarg del 2015).

d’enginyeria i de ciències econòmiques o empresarials.

EDL Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya

31/47

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
-

Formació i/o experiència acreditada en tramitació electrònica, signatures digitals,
facturació electrònica, E-TRAM, etc.

-

Coneixements

acreditats

de cursos

relacionats

amb desenvolupament

rural,

programes europeus, viabilitat empresarial....
-

Coneixement acreditat d’idiomes.

-

Voluntat constant de formació de l’equip del Consorci.

-

Coneixement del territori d’ambdues comarques i de les entitats i associacions que hi
treballen.

Amb qui?
Una de les principals inquietuds d’aquest Grup en els darrers anys ha estat la creació de xarxes
amb agents del territori que ara, en aquest període es vol encara reforçar més. El fet de situar
la seu del Grup a la seu d’un CC respon, a banda de criteris d’eficiència, a aquesta idea de no
deixar el Grup Leader aïllat i sense cap connexió amb els agents que estan dinamitzant el
territori. Considerem bàsica la interrelació dels tècnics del Grups amb altres agents i ens per a
una eficient execució del programa. El fet de treballar en xarxa facilita molt la difusió de la
informació i la detecció de projectes d’interès a les dues comarques. El Comitè Tècnic d’aquest
Grup ha estat sempre una peça clau format per professionals que dinamitzen i treballen pel
territori: tècnics de promoció econòmica, AODLs, Tècnics de Turisme, responsables de Vivers i
caps de les OC, entre d’altres que creen una xarxa de suport a l’equip tècnic del Consorci que
va molt més enllà de la valorització o certificació d’expedients.
=>Els Grups Leader no podem actuar sols i aïllats, la interconnexió i interrelació amb Tècnics
del territori és imprescindible per una bona gestió i execució del programa.
Com?
El fet de tenir una Unitat Leader a Cerdanya i amb la intenció de minimitzar els costos de
transport i missatgeria, ens farà treballar amb nous sistemes i eines telemàtiques que ens
facilitin el treball en equip des de diferents punts com per exemple Google Drive o Dropbox,
Skype, E-tram, plataforma EACAT i registre telemàtic a a través de l’aplicació ERES, entre
d’altres.
La intenció del Consorci és proposar a l’Assemblea General l’adopció d’un Protocol de
funcionament que reguli els aspectes principals com, per exemple:
-

la creació d’una Taula de coordinació tècnica formada per la Gerent, l’equip tècnic i la
RAF per analitzar les necessitats que anem detectant i per tractar els problemes que
sorgeixin.

-

Periodicitat de reunions de la Taula de coordinació.

-

Horaris d’atenció al públic.

-

Permanències de l’equip tècnic al CCC.

-

Sistemes de seguiment i indicadors.

-

Avaluació del programa....
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17. PARTENARIAT I ASSOCIACIÓ LOCAL

Des d’aquest Consorci es va constituir una Taula Estratègica com a òrgan de coordinació i
validació del procés participatiu i d’elaboració de l’EDL formada per: President, Vicepresident,
Secretària (RAF), Gerent i tècnica per part del Consorci i els gerents dels CC de l’Alt Urgell i la
Cerdanya. Amb aquesta Taula es pretenia anar definint el procés d’elaboració de l’EDL i fixar
el guió a seguir que ha consistit, bàsicament en les fases següents:
-

Recopilació i anàlisi d’estudis recentment elaborats en ambdues comarques en relació
al Desenvolupament Local, el desenvolupament socioeconòmic, els joves o el món
rural.

-

Diagnosi de la situació actual del territori. Elaboració del DAFO.

-

Procés participatiu.

-

Redacció de l’EDL.

-

Validació i aprovació de l’EDL.

-

Presentació EDL.

-

Presentació dels resultats i accions de retorn als participants.

Elaboració d’estratègia desenvolupament local (EDL): procés participatiu
En base a les conclusions de la Taula Estratègica es va formalitzar una metodologia d’actuació
i es va contractar una assistència tècnica per dur a terme diferents fases del procés.
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La metodologia creada per afavorir la implicació de la societat civil s’ha centrat en un procés
participatiu i dinàmic

amb la participació activa de diferents sectors i agents del territori

estructurant-se i amb els resultats següents:
-

Taula estratègica: 3 reunions fetes per dissenyar el procés, fer-ne el seguiment i
validar-lo.

-

Entrevistes personals a càrrecs electes: 9 entrevistes a alcaldes seguint criteris com:
municipis que formin part del CAUC, municipis que han estat beneficiaris d’ajuts
Leader, municipis d’alta muntanya, els 2 municipis més grans de cada comarca, els 2
municipis més petits de cada comarca i municipis de la nova zona Leader.

-

Entrevistes personals a Presidents i gerents dels CC: 4 entrevistes. A banda dels
municipis cap de comarca, són els CC els que fan polítiques de promoció econòmica i
a més, ens aporten una visió supramunicipal.

-

Entrevistes personals a membres d’entitats i associacions: 8 entrevistes. L’equip
tècnic ha fet entrevistes personals a representants d’associacions empresarials,
associacions d’hostaleria i turisme, associacions de productors alimentaris i entitats
culturals entre d’altres.

-

Entrevistes personals o qüestionaris enviats a persones considerades motors: 15
entrevistes. Es va considerar vital entrevistar a persones del territori que són claus en
el seu sector, que mobilitzen els ciutadans i que són impulsors de noves iniciatives.
Vam pensar que la seva opinió era bàsica per poder determinar de manera més
sectorial aspectes més tècnics dels sectors en els quals treballen.

-

Qüestionaris enviats via mail als promotors Leader 2007-2013: 16 qüestionaris.
Com a perceptors dels ajuts en el darrer programa, ens poden oferir una visió més
practica del que suposa o ha de suposar el Leader per a les seves empreses.

-

Sessions Grupals del Comitè Tècnic sobre EDL. 10 entrevistes. Com ja hem dit, el
Comitè Tècnic pluridisciplinar del CAUC és peça fonamental per al bon funcionament
del Leader i per a la creació de xarxa i, per tant, la seva opinió com a experts i com a
persones actives en la gestió era imprescindible.

-

2 Tallers oberts de participació pública, 1 per cada comarca: Es van organitzar 2
tallers oberts al públic en general els dies 1 i 2 de juny per tal de conèixer l’opinió de la
ciutadania disposada a opinar.

-

Qüestionari online penjat als webs accessible a tothom: Es va crear un qüestionari
online que es va penjar als webs dels 2 CC i també es va fer difusió a través de les
xarxes socials. S’han respost 57 qüestionaris.

-

Taller debat medi ambient, parcs naturals i canvi climàtic. Atès que és un dels
sectors rellevants que ha anat sorgint en els tallers i les entrevistes, es va creure oportú
fer un Taller específic adreçat a persones, entitats i empreses que treballen en aquests
sectors. El dia 17 de juny es ca ver el Taller a la Seu d’Urgell amb un total de 11
assistents.

-

Qüestionari online específic per a joves. Una de les línies estratègiques del PDR
2014-2020 és l’establiment de polítiques específiques per als joves del món rural, que
fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social. En el cas del CAUC i
en tant que coordinadors del projecte Odisseu volíem tenir també l’opinió dels joves i es

EDL Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya

34/47

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
va fer un qüestionari específic per ell que es va enviar telemàticament. S’han respost 6
qüestionaris.
-

Qüestionari online específic per a dones. En aquestes comarques no tenim cap
associació exclusivament de dones de caire empresarial però, en canvi, tenim moltes
professionals excel·lents treballant en empreses, comerços o com a professionals
liberals de les quals ens interessava molt la seva opinió i el seu punt de vista. S’han
respost 7 qüestionaris.

S’adjunta en annex 2, còpia de la documentació referent al procés participatiu: actes,
assistents, qüestionaris, fotografies, difusió....

18. ELS GRUPS D’ACCIÓ LOCAL

El Grup d’Acció Local Consorci Alt Urgell Cerdanya fou creat l’any 2008 a instància del CCAU i
del CCC i és un Consorci de caràcter públic del que formen part, inicialment i per estatuts, cinc
administracions locals i cinc entitats privades sense finalitat lucrativa.
Aquesta composició inicial pot ser ampliada per acord de l’Assemblea General amb la condició
que els membres privats han de ser igual o superiors als membres d’entitats públiques.
•

ENTITATS QUE FORMEN EL CONSORCI

Administracions locals:
1. Consell Comarcal de l’Alt Urgell
2. Consell Comarcal de la Cerdanya
3. Ajuntament de la Seu d’Urgell
4. Ajuntament d’Oliana
5. Ajuntament de Bellver de Cerdanya
Entitats sense ànim de lucre:
1. Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell (AHAU)
2. L’Associació “Turisme Rural de l’Alt Urgell” (TRAU)
3. Associació d’empresaris de l’Alt Urgell (AEAU)
4. Associació Càmpings i Hotels de Cerdanya (ACHC)
5. Bisbat d’Urgell
6. Unió de Pagesos (UP).
7. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).
8. URAPAC_UPA
9. Associació Multiempresarial de la Baixa Cerdanya (AMBAC)
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De cara al nou període de programació i atesa l’ampliació territorial, es proposarà l’entrada de
nous membres al Consorci per tal de tenir representativitat de tot el territori.
Per imposició de la Disposició addicional 6ena. de la LRSAL (Llei 27/2013, de 27 de
desembre), que modifica la Llei 30/1992, calia acordar l’adscripció del Consorci a un altre ens .
Per acord de l’Assemblea General de 9 de desembre del 2014 es va acordar l’ adscripció al CC
Alt Urgell.
•

ORGANITZACIÓ

Els Estatuts del Consorci, fixen l’estructura dels òrgans de decisió, tant col·legiats (Assemblea
General i Junta de Govern) com unipersonals ( president, vicepresident i gerent).
S’adjunta còpia dels estatuts en annex 4.
Òrgans bàsics
a) L’Assemblea general (decisori)
b) La Junta de govern (decisori)
c) El president i vicepresident (decisori)
d) Gerent (executiu)
e) La Comissió especial de comptes (informe)
Òrgans complementaris: executius o d’ informe:
a) Director de programa (executiu)
b) Comitè tècnic Programa Leader (informe)
c) Comissions especials d’estudi (informe)

•

ÒRGANS

A. Assemblea General: Els membres del GAL, i entenem per tals el que ho són de
l’Assemblea General, són designats pels òrgans plenaris en el cas de les
administracions públiques locals (Ajuntaments i Consell Comarcals) i per part de l’òrgan
competent en el cas d’Associacions empresarials i altres. Pel que fa als representants
de les corporacions locals, els Estatus preveuen que d’entrada ho sigui l’alcalde o el
president del Consell Comarcal, tot i que les administracions públiques poden acordar
altre representant. Aquestes designacions es renoven cada quatre anys en relació a les
eleccions locals.
Sistema de votació: El sistema de representació en el vot és igualitari, tenint cada
entitat representada, a través del seu representant, un vot.
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B. Junta de Govern:

Segons consta en els Estatuts (article 9), és integrada per 10

membres. Formen part de la Junta de Govern:
⋅

Els representants dels CC de l'Alt Urgell i la Cerdanya.

⋅

Tres representants d’ajuntaments, dels quals ho seran dos de l’Alt Urgell i un de la
Cerdanya.

⋅

Cinc representants de la resta d’entitats sense finalitat lucrativa, representatives dels
diferents àmbits d’actuació del Consorci.

La Junta de govern, sota el control i fiscalització de l’Assemblea general i d’acord amb els
criteris generals que aquesta estableixi, assumeix l’administració ordinària del Consorci.
Es denota, especialment, que la competència residual, és a dir aquella que no està
atribuïda específicament a cap òrgan, és de la Junta de Govern, i per tant seran decisions
col·legiades..
C. Presidència i Vicepresidència: òrgans unipersonals decisoris i de representació. La
Presidència del Consorci recau en la persona que ostenti la representació en el
Consorci del CCAU. La vicepresidència recau en la persona que ostenti la
representació en el Consorci del CCC
D. Gerència: òrgan unipersonal executiu, nomenat i cessat lliurament per l’Assemblea
General. La persona que ocupa la gerència assisteix a les reunions dels òrgans
col·legiats del Consorci amb veu i sense vot i el càrrec és incompatible amb el de
membre de l’Assemblea General del Consorci i té la condició de funcionari eventual.
E. Comissió Especial de Comptes: òrgan col·legiat d’informe i d’existència obligatòria
segons el DL 3/2003 pel qual s’aprova el text refós de la LMRLC i el RDL 4/2004 pel
qual s’aprova el text refós de la LRHL. Les seves funcions són assumides per la Junta
de Govern.
F. Comitè Tècnic: Els Estatuts preveuen l’existència d’un Comitè pluridisciplinar que
funciona de forma permanent format per:
•

El director/a del programa o el/la gerent, que assumeix funcions de coordinador del

•

El personal tècnic del propi Consorci

•

Els/les representants de les OC

•

Personal tècnic o AODLS de les administracions locals del territori.

•

Personal adscrit a altres administracions públiques

•

Altres professionals que es consideri

Comitè.

G. Direcció de Programes: Els Estatuts preveuen l’existència de directors de programa
que assumeixin la responsabilitat d’impulsar, coordinar i gestionar programes.
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•

ALTRES

a) FUNCIONS

PÚBLIQUES

NECESSÀRIES

:

FE

PÚBLICA

I

CONTROL

I

FISCALITZACIÓ DE LA DESPESA. Les responsabilitats administratives de fe pública
i assessorament legal preceptiu, així com les de control i fiscalització interna de la
gestió econòmico-financera i pressupostària, han d'ésser assignades a funcionaris
d'habilitació estatal que exerceixin aquestes funcions en algun dels ens locals
consorciats. El règim d’adscripció serà, per analogia, assimilat al d’acumulació de
funcions. La responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat i tresoreria
pot ser atribuïda a un funcionari que les exerceixi en algun dels ens locals consorciats.
El nomenament i el cessament d’aquests funcionaris correspon a l’Assemblea General i
en aquest moment aquestes funcions s’estan desenvolupant per la persona que fa les
tasques de secretària i d’interventora del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
b) GESTIÓ FISCAL, LABORAL I COMPTABLE. Aquest és un servei bàsic per al correcte
funcionament del CAUC i per això, es va decidir conveniar-ho amb el CCAU atesa
l’experiència del Tresorer de l’ens en programes Leader i comptabilitat pública. Es
pretén continuar tenint aquest servei i no haver de contractar serveis externs.

19. SINERGIES AMB ALTRES AGENTS LOCALS AMB COMPETÈNCIES EN L’ÀMBIT DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL
El tret diferenciador de la metodologia Leader i un dels aspectes més valorats pels usuaris és la
proximitat i la presència dels equips tècnics al territori. Per mantenir aquest enfocament és
indispensable treballar en xarxa i enfortir la col·laboració tant interadministrativa com la
cooperació Público-privada per arribar a tothom. Les sinèrgies amb el territori són la clau de la
implementació del programa Leader i l’eix sobre el qual pivota la filosofia bottom-up.
La comarca de l’Alt Urgell ha estat beneficiària de la IC Leader des dels anys 90 i, especialment
des de l’any 2000, amb la implementació del Leader Plus, es va voler reforçar la cooperació
amb el territori creant un Comitè Tècnic potent i representatiu i eines de col·laboració amb
diferents sectors implicats com els Fòrums (Fòrum cultural, fòrum turístic i fòrum
agroalimentari).
Des d’aquest territori s’ha defensat sempre, la presència de les seus dels GALS al mateix
Consell Comarcal (o ens de promoció comarcal) com un element bàsic de creació de sinèrgies.
A les zones rurals majoritàriament són els Consells Comarcals els que tenen tècnics de
promoció econòmica (tret d’algun municipi cap de comarca) i, per tant, la interrelació amb ells
és fonamental per a la bona gestió de programa. Els GALS han d’estar relacionats amb les
persones encarregades de promocionar econòmicament una comarca, no poden ser com
bolets aïllats dels ecosistemes del desenvolupament Local.
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En la constitució del Consorci Alt Urgell-Cerdanya la composició del Comitè també fou pensada
per crear sinèrgies i perquè cadascun dels Tècnics que hi participessin poguessin fer xarxa i
difondre el programa en els seus àmbits respectius. Així el Comitè Tècnic està format pels caps
de les OC de Departament d’Agricultura, Tècnics de promoció econòmica d’ens locals i els
AODLS d’ambdues comarques.
Agents clau del territori:
En base al que s’extreu del procés participatiu caldrà buscar fórmules estables de cooperació
amb entitats com:
-

Associació Empresaris Alt Urgell

-

Associació Empresarial de Cerdanya

-

Associació Hostaleria Alt Urgell.

-

Associació Càmpings i Hotels de Cerdanya.

-

Associació artesans alimentaris del Pirineu.

-

DOP Formatge i Mantega Alt Urgell-Cerdanya

-

IGP Vedella dels Pirineus Catalans.

-

Persones motors del territori:

De cara a la nova programació des del CAUC es proposarà a l’Assemblea General les accions
següents de creació de sinèrgies:
•

Reformulació del Comitè Tècnic per incorporar-hi nous Tècnic o AODLS que treballen

•

Participació d’algun Tècnic del CAUC a la Taula d’Agents d’Ocupació de l’Alt Urgell.

•

Participació de la Gerents al Consell Assessor del Clúster Le Soleil dels Pyrenness

al territori.

(clúster d’empreses de Cerdanya).
•

Possibilitat de reactivar els Fòrums que havien funcionat durant el Leader Plus però
reformulant-los per tal que tinguin caràcter intercomarcal i on les plataformes
col·laboratives i l’ús d’eines online sigui la base del seu funcionament.

•

Participació del CAUC a la Taula de Comerç i la Taula Empresarial de l’Alt Urgell.

20. PLA DE COMUNICACIÓ
El pla de comunicació donarà resposta a les necessitats comunicatives de diferents tipologies
de públic objectiu, utilitzant diferents instruments de comunicació i amb uns objectius generals i
altres d’específics, que es detallen tot seguit.
El pla de comunicació s’adreça principalment a quatre tipologies de PÚBLIC OBJECTIU:
-

Comunicació adreçada a públic beneficiari de les ajudes, es a dir, aquell que es
beneficia directament dels ajuts gestionats pel CAUC. En aquest sentit s’ha de fer una
feina proactiva per donar a conèixer el CAUC, els ajuts que es gestionen i a qui van
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adreçats.
-

Comunicació adreçada al públic objectiu al que es volen dirigir les accions de projectes
propis i de cooperació. En aquest àmbit, les accions comunicatives variaran i
s’adaptaran en funció del projecte, els seus objectius i el públic diana. En tot cas, la
voluntat és que les accions que es proposin arribin de forma efectiva al públic
beneficiari en cada projecte i acció específica.

-

Comunicació adreçada a la ciutadania en general. Cal que la ciutadania conegui millor
la tasca desenvolupada pel CAUC, que aquest és converteixi en una entitat propera i
de referència pel que fa a la dinamització i desenvolupament de l’Alt Urgell i Cerdanya i
que es difonguin els principis bàsics que regeixen l’estratègia.

-

Comunicació adreçada a altres entitats (associacions, institucions públiques, etc.) que
poden actuar com a cofinançadores, o com a entitats col·laboradores en projectes
propis o de cooperació i que poden contribuir al major èxit d’aquests projectes,
ampliant-ne l’abast territorial, la incidència social, etc.

Els INSTRUMENTS de comunicació que es preveuen són:
-

Pàgina institucional del CAUC, que actualment es troba en procés d’elaboració.
Aquesta inclou informació fixa sobre l’organització i funcionament del consorci,
informació sobre els projectes propi i de cooperació, i informació sobre les novetats,
amb l’apartat d’actualitat i agenda.

-

Facebook del CAUC en el que s’anuncien totes les novetats i actualitat vinculada al
Consorci, als projectes i a les convocatòries d’ajut.

-

Twitter del CAUC, anunciant novetats i petites notes d’interès per als receptors de les
accions del CAUC.

-

Pàgines web específiques dels projectes propis o de cooperació, que comunicaran
específicament els objectius, accions i novetats referents a aquests projectes.

-

Material de difusió específic per accions puntuals desenvolupades dins el marc dels
projectes propis o de cooperació. Quan les accions ho requereixin (cursos, jornades,
seminaris, trobades, etc.) es preveurà l’edició de material específic per donar a
conèixer les accions que es desenvolupin en el marc d’un projecte en particular.

-

Contacte amb premsa:. Notes de premsa destinades a la premsa local, generalista i
especialitzada i col·laboració en programes de Ràdio.

-

Presentacions públiques. Presentacions adreçades a la població en general.

-

Contacte personal amb agents vinculats al desenvolupament local, promotors, i
participants a les accions- Directori d’agents (es valorarà l’ús d’eines de gestió de la
comunicació com el mail-chimp).
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OBJECTIUS GENERALS del pla:
-

OBJECTIU 1: Donar a conèixer el CAUC, com a entitat, les accions que s’hi porten a
terme i els objectius generals de l’estratègia.

-

OBJECTIU 2: Donar a conèixer els projectes propis i de cooperació amb els que s’està
treballant.

-

OBJECTIU 3: Difondre els objectius generals de l’estratègia per contribuir a sensibilitzar
la ciutadania, les empreses i les entitats sobre els principis de L’EDL.

OBJECTIUS ESPECÍFICS del pla:
-

Millorar el servei per a empreses i emprenedors que puguin optar a les línies de
finançament del CAUC.

-

Assegurar que les accions que es proposen en projectes de cooperació i propis arribin
al públic objectiu marcat, ampliant-lo i consolidant-lo.

-

Generar complicitats amb entitats i institucions que treballen amb objectius
complementaris al CAUC.

-

Difondre els objectius específics de cada un dels projectes propis i de cooperació que
es tirin endavant.

-

Assegurar la transparència en el funcionament del CAUC i els ajuts concedits.

El SEGUIMENT i AVALUACIÓ del pla i de la consecució dels seus objectius es realitzarà de
forma periòdica a través de qüestionaris oberts als perceptors dels ajuts i als participants als
projecte de cooperació. L’avaluació del pla de comunicació s’integrarà en els mecanismes
d’avaluació genèrics de les accions específiques que es realitzin des del CAUC, de forma que
continguin un apartat específic destinat a la comunicació.
Indicadors d’avaluació:
Indicadors de realització: Grau de compliment efectiu de les accions programades.
Indicadors financers: pressupost real executat sobre el pressupost en destinat a les accions de
comunicació.
Indicadors d'impacte: nombre de persones assabentades de les accions comunicades,
aparicions en els mitjans de comunicació; i materials enviats (nombre de “novetats” aparegudes
a la web, twitts enviats, novetats publicades al facebook, etc… )
Indicadors de resultat: visites de la pàgina web, persones que han consultat la tramesa de
correu electrònic, anàlisi estadístic i abast de les novetats publicades al facebook, impacte de
novetats publicades al twitter, etc.
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21. ESQUEMA DEL PLA DE COMUNICACIÓ
Àrea d’activitat
Difusió genèrica del
CAUC

Línies d’ajut del
CAUC

Objectiu de la

Missatge

Grup destinatari

comunicació
Donar a conèixer el
CAUC, les seves
funcions, les
convocatòries
d’ajut, projectes en
que participa i els
principis que
regeixen l’estratègia
(Objectiu 1 Pla de
Comunicació)

Què és el CAUC,
quina tasca
desenvolupa, quin
és el públic
destinada de les
seves accions, on
actua, com actua i
per comunicar
resultats

Empreses, emprenedors,
agents interessats en el
desenvolupament local,
institucions que treballen
amb empreses i
emprenedors

Donar a conèixer
les noves línies
d’ajut, el públic
objectiu, criteris de
selecció, etc.
(Objectiu 1 – PC)
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Presentació de les
noves línies
d’ajuts Leader:
què són, qui les
pot rebre, per a
què es poden
rebre, de quina
manera, etc.

Activitat

Temporalització

Canal

Adaptació dels
continguts de la
pàgina web
institucional a la
nova estratègia

Juliol 2015 i en
endavant

Pàgina web del
CAUC

Adaptació dels
continguts dels
fulletons informatius
del CAUC

Setembre 2015 i en
endavant

Fulletons informatius

Administració pública
(Ajuntaments, Consells
Comarcals)

Presentació del
CAUC

Bianual (presentació
d’accions i
comunicació de
resultats)

Presentació al
Consell d’Alcaldes
dels Consells
Comarcals de l’Alt
Urgell i la Cerdanya

Empreses, emprenedors,
agents interessats en el
desenvolupament local,
institucions que treballen
amb empreses i
emprenedors

Presentació pública
a La Seu i a diferents
municipis on actua el
CAUC

Anual (en el moment
en que es publica la
convocatòria d’ajuts)

Presentació pública

Publicació de
novetats

Anual (en el moment
en que es publica la
convocatòria d’ajuts)

Web del CAUC
Facebook del CAUC
Twitter del CAUC
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Accions
específiques dels
projectes propis i de
cooperació

Donar a conèixer
els objectius i les
accions dels
projectes propis i de
cooperació
(Objectiu 2 – PC)

Objectius,
accions, públic a
què van
adreçades les
accions,
localització de les
accions, etc.

En funció del projecte i de
les diferents accions
programades

Presentació pública
dels projectes
Trameses
personalitzades a
destinataris
específics
Web específica dels
projectes

En el moment en que
s’inicien els
projectes, En el
moment en que es
posin en marxa
accions específiques
Al finalitzar, per
comunicar els
resultats

Presentacions
públiques, correu
electrònic (valorar
mail-chimp), web
específica de
projectes, edició
material, contacte
amb premsa, xarxes
socials

Edició de material
Enviament de notes
de premsa als
mitjans, amb les
accions noticiables
Enviament de
novetats a través de
les xarxes socials
Difusió objectius i
principis d’actuació
del CAUC

Difondre els
objectius generals
de l’estratègia
(Objectiu 3 PC)

Objectius
expressats en la
missió del CAUC

Empreses, emprenedors,
agents interessats en el
desenvolupament local,
institucions que treballen
amb empreses i
emprenedors

Comunicacions i
col·laboracions amb
els mitjans de
comunicació de
premsa generalista

Població en general
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Col·laboració amb la
ràdio local (Radio
Seu – Programa
“Fem Empesa”)
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22. SEGUIMENT I AVALUACIÓ

L’estratègia per definició no és estàtica, es inherent a l’acció i és canviant (està oberta a i
s’adapta als esdeveniments). L’estratègia és futur i per tant calen mecanismes que es permetin
revisar-la.
Un cop aprovada aquesta EDL començarà la seva implementació i caldria establir sistemes de
seguiment de la mateixa i procediments de revisió per tal d’adaptar-la al llarg del període i fer
que sigui un instrument útil al llarg dels seus anys de vigència.
Val a dir que fins ara, en els anteriors períodes de programació Leader no es feia un seguiment
periòdic de l’EDL i en cap cas es preveien mecanismes de revisió fet que a vegades ha derivat
en EDL obsoletes i gens aplicables al moment que els hi tocava. Ens cal, doncs, sistemes de
seguiment que permetin, si és el cas, una revisió àgil de l’EDL.

Seguiment i avaluació per indicadors
El sistema de seguiment i avaluació es basarà principalment en indicadors alguns dels quals ja
s’han detallat en alguns punts d’aquest document: l’indicador és una eina que serveix per
mesurar el grau de compliment d’un objectiu i, per tant, ha de poder donar dades quantitatives i
que es puguin comptabilitzar.
La metodologia que implementarem en el proper període es centrarà en el seguiment i
avaluació dels aspectes següents:

1

EVOLUCIÓ DEL TERRITORI I INDCADORS SOCIOECONÒMICS: Aquí
s’analitzaran indicadors de l’evolució del territori amb una periodicitat anual.
Prenent com a referència estadístiques oficials com les d’IDESCAT. Tipus
d’indicadors a avaluar: població, densitat de població, taxa d’atur, taxa
d’ocupació, PIB comarcals per sectors, nombre d’afiliats a la Seguretat
Social....

2

INDICADORS SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA LEADER. En aquest
eix caldria analitzar, per veure si la seva evolució és la prevista, els indicadors
d’execució que ja s’han detallat en els punts 8-10. Pensem que el més pràctic
és crear un sistema d’indicadors a la certificació dels expedients que ens
aportin dades per cada convocatòria per, així, analitzar-los seguint el sistema
de lliure competència al qual s’ha presentat. Aquest seguiment sistemàtic ens
permetrà veure si s’estan assolint els eixos de l’EDL i si cal o reformular els
criteris de selecció.
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3

COOPERACIÓ TERRITORIAL. Aquest serà un eix bàsic de l’EDL que ens
hauria de permetre avançar cap sistemes de governança local entesa com
l'estructura de relacions que s'estableixen entre diferents actors per a la presa de
decisions

en

els

afers

col·lectius.

(Conferència

Nacions

Unides

sobre

desenvolupament sostenible (2012) Rio+20). En aquest eix el seguiment es
planteja anual o bianual per tal d’obtenir resultats . Algun del tipus d’indicador
que podem fer servir en aquest eix són, per exemple: el nombre d’institucions i
entitats implicades, nombre d’accions conjuntes realitzades, nombre de
projecte de cooperació realitzats, nombre d’assistents a les taules sectorials.....
Seguiment i avaluació per qüestionaris
L’opinió dels usuaris directes del programa, els sol·licitants dels ajuts, és molt important per
saber si cal o no canviar els processos, les gestió del programa o les metodologies i, per això,
es realitzaran qüestionaris de satisfacció als beneficiaris dels ajuts. Actualment ja estem fent
aquest qüestionari i en el proper període el que farem serà crear una versió telemàtica que ens
permeti enviar per mail i sigui fàcil d’omplir i de retornar per correu electrònic. D’aquesta
manera ens serà més àgil extreure’n resultats per poder analitzar-los.
Seguiment i avaluació amb tècnics, entitats i empreses: Taller Leader anual.
A banda dels Fòrums sectorials que mirarem de crear, des del CAUC ens plantegem
organitzar una vegada a l’any un Taller obert convidant a tècnics, entitats, empreses i
ciutadania en general a que opinin sobre el programa Leader i sobre la implementació
d’aquesta EDL. Les conclusions d’aquests Tallers serviran de base per, juntament amb els
indicadors analitzats i els qüestionaris es determini o la revisió de l’EDL.
Mecanismes de revisió
En base als sistemes de seguiment que s’han plantejat més amunt, es proposa fer una revisió
intermèdia de l’EDL a meitat del període de programació per analitzar si s’estan o no assolint
els objectius fixats o, si convé canviar algun dels eixos d’actuació.
No s’ha establert cap sistema de revisió però el que sí és important és tenir informació
actualitzada de la implementació de l’EDL i de l’execució de programa per tal que, si s’escau i
prèvia aprovació per part de l’Assemblea General es pugui procedir a la revisió de la mateixa.
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23. PROCÉS DE TRANSPARÈNCIA I LLIURE CONCURRÈNCIA

TRANSPARÈNCIA:
Pel que fa al compliment de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern (estatal) s’haurà d’activar un apartat a la web del consorci pel Portal de la
Transparència, on de manera clara i organitzada, es trobi la informació relativa al Consorci en
relació a la informació institucional, organitzativa i de planificació, la de rellevància jurídica i la
informació econòmica, pressupostària i estadística.
Alhora s’haurà de complir amb les obligacions que es preveuen a la legislació catalana, i en
concret la Llei 19/2014 LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Tal com hem dit, es preveu crear el Portal de la Transparència a la pàgina web del Consorci
però, si això no fos possible, es platejarà l’adhesió al Portal de la Transparència habilitat per la
Generalitat de Catalunya i que estarà, també, a disposició de les entitats locals.
Atès que els càrrecs electes que ostenten la Presidència i Vicepresidència del CAUC no tenen
cap tipus de remuneració per aquest concepte, es proposarà a l’AG la publicació al Portal de la
Transparència del sou de la persona que ostenti la gerència en tant que càrrec directiu.
Igualment, un cop creat el Portal de la Transparència al web del Consorci, seguint la legislació
especificada, es publicaran els contractes administratius subscrits per aquest consorci.
Pel que fa al procés d’elaboració de l’EDL, i al corresponent procés participatiu, aquest ha
intentat ser el més transparent possible i s’ha publicitat de manera sistemàtica bàsicament, a
través dels següents mecanismes: difusió a través de les xarxes socials (Facebook i Twitter),
de notes de premsa als mitjans de comunicació i (a causa de problemes tècnics amb la pàgina
web del Consorci) dels webs del CC Alt Urgell i del CC Cerdanya. En relació al procés
participatiu en annex 3 es pot comprovar com s’han anat publicant totes les accions del procés i
la difusió realitzada.

LLIURE CONCURRÈNCIA:.
Aquest principis haurà de garantir-se en tot el procés de tramitació d’ajuts i també en la gestió
ordinària del Consorci.
Pel que fa a la tramitació dels ajuts, aquest principi quedarà reflectit en les Ordres de
convocatòria del DAAM i per part d’aquest Consorci es farà la màxima difusió possible per tal
que la informació arribi a tots els potencials beneficiaris. Així, amb aquesta publicitat i partint

EDL Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya

46/47

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
del principi de transparència en tot el procés pensem que quedarà garantit el principi de lliure
concurrència.
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