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El futur té molts noms. 

Pels febles és l’inassolible. 

Pels temorosos és el desconegut. 

Pels valents és l’oportunitat. 

 

Víctor Hugo, escriptor francès (1802 – 1885) 
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2. Introducció 

2.1. Les polítiques de desenvolupament local 

El desenvolupament local és una política pública que té per objectiu afavorir un procés reactivador 

de l’economia i dinamitzador de las societats locals el qual, mitjançant l’aprofitament dels recursos 

endògens existents en el territori i la cooperació pública i privada, s’orienta a estimular, fomentar i 

diversificar l’activitat econòmica a fi de crear ocupació, renta i riquesa, i millorar la qualitat de vida 

i el benestar de les poblacions territorials locals.  

Per tant el desenvolupament local és un procés amb tres grans objectius: 

 Millorar la qualitat de vida i benestar de les poblacions locals. 

 Crear ocupació digna i diversificar l’activitat econòmica. 

 Aconseguir aquests objectius en un marc de cooperació i col·laboració entre els principals 

actors públics i privats d’un territori concret.  

L’enfocament del desenvolupament local aposta per l’empresa micro i la PIME, les quals, sense 

perjudici dels recursos exògens que puguin venir de l’exterior, passen a ser enteses com el pilar de 

la generació d’activitat econòmica, creació de llocs de treball i innovació tecnològica.  

En aquest sentit, el desenvolupament local és un procés per solucionar de manera concertada els 

problemes d’un territori, definits col·lectivament mitjançant la coordinació i concertació dels 

Les polítiques de DEL s’han comparat amb una 

Torre de Hanoi, perquè intenten consolidar 

progressivament unes bases per assolir un 

objectiu. 
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recursos econòmics, tècnics i materials disponibles, realitzat a partir d’una estratègia orientada a 

arribar a apropar-nos als tres objectius mencionats.  

L’amplitud i la complexitat dels objectius del desenvolupament local explica que les seves 

polítiques hagin de ser necessàriament gestionades a llarg termini i tenir en compte el conjunt de 

recursos presents en el territori.   

La planificació estratègica aplicada al territori, doncs, és aquella que tracta d’establir un conjunt 

d’objectius d’una organització territorial a llarg termini i definir les actuacions que permetran assolir 

aquests objectius, tenint en compte el comportament probable de l’entorn exterior en el qual 

competeix el territori.  

Entenent la gestió local del desenvolupament des d’una perspectiva integral, la necessitat d’una 

estratègia que coordini i integri en una dinàmica coherent tots els elements, accions sobre el 

territori i les dirigeixi cap a un mateix objectiu global esdevé una premissa fonamental.  

La planificació d’un procés de desenvolupament es basa en la necessitat d'encarrilar d’una manera 

determinada l’evolució econòmica a mig termini mitjançant el disseny d’estratègies que permetin 

abordar el procés de desenvolupament des d’un punt de vista integral, tant pel que fa als camps en 

els quals ha d’actuar, com als instruments o recursos amb què s’ha de treballar. L’elaboració d’una 

estratègia com a mètode de treball permetrà conjugar la característica de pluridimensionalitat dels 

processos de desenvolupament. 
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Per tant, dotar-se d’una estratègia és el mitjà per integrar els recursos en la recerca d’objectius 

coherents, essent la fórmula adequada de plantejar el desenvolupament futur d’un territori.  

Font: Elaboració pròpia a partir de Departament d’Empresa i Ocupació, GENCAT, 2013. 

2.2. L’ens promotor: l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí 
(IMO) 

L’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (IMO) és un organisme autònom de l’Ajuntament de 

Lleida que té per missió la millora de l’ocupabilitat de les persones i les empreses. L’IMO es troba 

adscrit a la Regidoria de Promoció de la Ciutat, del Comerç, del Turisme i de l’Ocupació i 

l’Emprenedoria.  

L’any 1996, l’Institut de Treball Salvador Seguí inicia la seva activitat, com a organisme autònom 

municipal de caràcter administratiu adscrit en la Regidoria de Treball i Promoció Econòmica. L’IMT 

ve a substituir l’anterior Patronat de Formació Ocupacional que venia funcionant des de l’any 1992 

i que a la seva vegada provenia de la primera Escola Taller que va començar a funcionar l’any 1987. 

L’any 2008, l’IMT passa a denominar-se Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí “IMO”. 

L’IMO porta el nom de Salvador Seguí i Rubinat, conegut com El Noi del Sucre (Tornabous, 1886 – 

Barcelona, 1923), qui fou un dels líders més destacats del moviment sindicalista català de principis 

del Segle XX. És reconegut per haver donat un fort impuls a la formació i educació de les classes 

obreres des dels sindicats, posicionant la preparació cultural, intel·lectual i tècnica dels 
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treballadors; així com per haver estat un dels principals impulsors de l’organització unitària sindical 

Solidaritat Obrera, l’any 1907 i haver estat secretari general de la CNT a Catalunya des de 1918.  

Els serveis de l’Institut, que s’ofereixen a empreses i a treballadors, es desenvolupen en un marc de 

col·laboració amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, de l’Administració central 

i del Fons Social Europeu. A més, l’IMO està associat i manté convenis de col·laboració amb 

diverses institucions públiques i privades que tenen com a finalitat la formació i la promoció 

professional. L’IMO organitza i realitza un ventall ampli i variat de programes adreçats tant a 

treballadors com a empresaris. Cal destacar la intermediació i la inserció en el mercat de treball, 

accions d’informació i orientació professional, assessorament a empreses en matèria de 

contractació, programes de formació ocupacional i continuada i plans de treball-formació. A més 

a més, cal senyalar la formació i l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció en el mercat de 

treball, en especial les discapacitades. 

2.3. La iniciativa  

La iniciativa que es proposa és la redacció d’un pla estratègic que faciliti l’adaptació de l’IMO al nou 

paradigma emanat de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació i del sistema d’ocupació i el servei 

d’ocupació de Catalunya, especialment en allò referent al marc de concertació i cooperació 

territorial.  

La necessitat de disposar d’una estratègia que coordini i integri en una dinàmica coherent tots els 

actors i les seves accions sobre el territori i les dirigeixi cap a un mateix objectiu global. En aquest 
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sentit, l’IMO requereix d’un procés de revisió de les estratègies d’ocupació que ja disposa però que 

es considera han quedat obsoletes. A l’hora, necessita disposar d’un pla d’acció consensuat amb 

els agents del territori implicats en els diferents processos d’ocupació per poder millorar la seva 

capacitat de resposta enfront els canvis socioeconòmics que s’estan produint.  

2.4. Els principals problemes socioeconòmics a afrontar 

Lleida ciutat té un paper rellevant com el centre de serveis de tota la província i de les Terres de 

Lleida. El seu paper com entitat potenciadora del paper de Ponent en tot el territori català ha estat 

i és clau, esdevenint el principal motor de competitivitat lligada a la generació de noves oportunitats 

d’ocupació.  

Davant el repte de fer efectiva una política local d’ocupació orientada al reforç de la competitivitat 

dels treballadors i de les microempreses i la PIME, cal disposar d’una estratègia que coordini i 

integri tots els agents socioeconòmics implicats, quelcom que s’ha vist reforçat arran de la 

publicació de la Llei 13/2015, la qual suposa un canvi de paradigma en el plantejament, 

desenvolupament i implementació de les Polítiques Actives d’Ocupació (PAO). I és en aquest nou 

marc on l’IMO pren consciència de la necessitat d’afrontar el nou repte i poder respondre a les 

demandes de la ciutadania i el teixit empresarial.  

En síntesi, queden elements que poden restar competitivitat, com són:  
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 La manca d’una massa crítica formada que doni resposta a les demandes de mà d’obra més 

qualificada.  

 El predomini del model de microempresa i PIME.  

 La distància respecte dels grans pols de producció i consum.  

 La baixa tecnificació de les empreses i el predomini de les empreses de primera transformació.  

 La reduïda capacitat innovadora de les empreses.   

 La dificultat per atreure i retenir el talent, especialment en els sectors intensius en tecnologia i 

coneixement i que són clau pel desenvolupament d’un ecosistema innovador.  

 Inexistència d’una estratègia global que posicioni Lleida com capital innovadora.  

 Reduïda experiència en treball de col·laboració entre els agents socioeconòmics del territori.  

 Excessiva burocratització dels procediments administratius i pèrdua d’eficàcia.  

2.5. Missió i objectius 

2.5.1. Missió 

La visió d’un projecte es pot entendre com un pla bàsic d’acció. Aquest objectiu s’origina a través 

de la detecció d’una necessitat i serveix per orientar la metodologia que caldrà desenvolupar per 

assolir-lo.  

En aquest sentit, la missió d’aquest projecte aconseguir un pla d’actuació format per accions 

concretes i orientat en el seu conjunt a definir el paper de l’IMO en relació a la resta d’agents que 

operen al territori de Lleida en l’àmbit del desenvolupament local, l’ocupació i la formació.  
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2.5.2. Objectiu general 

El projecte té per objectiu general obtenir una radiografia de la situació actual de l’ocupació a Lleida 

i el seu entorn d’influència, basada en dades quantitatives i en l’opinió dels agents socioeconòmics 

implicats, així com formular les propostes d’actuació per a l’elaboració del Pla d’acció 2018 amb 

les activitats i actuacions concretes que s’han de desenvolupar.  

2.5.3. Objectius específics 

Amb la realització d’aquest programa, es pretén assolir els següents objectius específics: 

 Disposar d’una anàlisi i diagnosi de la situació de Lleida en relació a l’ocupació que permeti 

obtenir una radiografia actualitzada. 

 Obtenir, de manera concertada, els objectius i les línies estratègiques sobre les que caldrà 

intervenir. 

 Transformar els objectius i les línies estratègiques en projectes i accions concretes que s’han 

de dur a terme l’any 2018, amb l’aprovació dels agents implicats en el procés. 



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 
 

 Pàgina 11 
 
 

3. Aspectes metodològics 

3.1. Metodologia proposada 

Pel que fa a la tècnica de redacció d’aquest projecte, proposem una metodologia pròpia de la 

planificació estratègica, basada en una diagnosi territorial i econòmica amb participació dels 

diferents actors amb un pes específic dins el context administratiu i econòmic local; una segona 

fase metodològica, on per mitjà de la metodologia DAFO i altres tècniques de la gestió de projectes 

es plantejaran els diferents factors amb incidència sobre el teixit econòmic local i es classificaran 

en funció de la seva afectació; i finalment, una fase de pla d’actuació, en la qual es plantejaran les 

diferents actuacions necessàries per desenvolupar el teixit econòmic local.  

Pel que fa a la fase del pla d’acció, les actuacions proposades han de referir-se a diferents àmbits 

de l’acció local a fi d’aconseguir un projecte global. Així, cal tenir en compte aspectes com són la 

millora de les estructures organitzatives i productives locals, amb especial atenció a les 

necessitats formatives dels treballadors i sempre amb l’objectiu central de fomentar-ne 

l’ocupabilitat.  

Concretament, el projecte s’estructurarà en quatre fases clarament diferenciades: informe previ, 

diagnosi, fase estratègica i pla d’actuació; dintre de les quals es proposaran diversos àmbits 

temàtics.  
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En primer lloc, la fase introductòria serà formada per la proposta metodològica, la definició 

d’objectius generals i la definició de l’àmbit d’actuació, en els termes marcats per la memòria de 

projecte1. 

A continuació, la diagnosi recollirà tota la informació disponible respecte les diferents activitats en 

l’àmbit de l’activitat econòmica i el desenvolupament local que s’han anat tirant endavant per part 

dels agents privats,  ajuntaments, consorcis i altres institucions supramunicipals amb rellevància 

i afectació al territori. En aquest sentit, s’estudiaran tant fonts primàries com fonts secundàries, a 

més a més d’una diagnosi presencial sobre el territori, la qual serà realitzada pels tècnics 

encarregats del projecte. 

La fase de la diagnosi conclourà amb la realització d’un anàlisi DAFO per a classificar-los en un 

enfocament intern - extern i positiu - negatiu. La matriu DAFO permetrà tenir una visió clara i 

sintètica respecte dels resultats de la diagnosi. Amb això es procedirà a la definició dels objectius 

específics i les línies estratègiques d’actuació. S’entén que cada objectiu específic respondrà a 

l’acció d’una línia estratègica i s’orientarà a la solució d’un problema en concret.  

La tercera gran fase del projecte s’identifica com la fase estratègica, la qual té la funció 

d’estructurar lògicament els diferents factors localitzats durant la diagnosi i que tenen afectació 

                                                        

 

1 La memòria s’inclou als annexes del projecte.  
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sobre el teixit econòmic local. Aquesta fase partirà de la definició de l’escenari de futur, el qual és 

necessari per a contextualitzar l’estratègia en el seu ambient previsible, així com definir quin és 

l’escenari més adient per a desenvolupar-la. 

La fase estratègica també inclourà diferents tècniques pròpies de la gestió de projectes que, a partir 

dels factors inclosos i classificats en el DAFO permetran localitzar les diferents estratègies a 

implementar així com la seva lògica, fent especial incís en aquells que tenen una major influència 

sobre la problemàtica del territori. 

La darrera fase de l’estudi serà la fase de propostes o pla d’actuació, si bé, en essència, aquesta 

serà formada per dues fases superposades. D’una banda, el propi pla d’actuació, el qual contindrà 

les diferents accions proposades per a actuar sobre el teixit econòmic local, i de l’altra els aspectes 

que implica cadascuna de les accions proposades i que inclouen la creació d’indicadors 

d’avaluació i seguiment, el pressupost aproximat d’execució, la proposta temporal i d’altres ítems 

amb afectació directa sobre la pròpia execució de les actuacions. A tal efecte, el pla d’actuació 

s’estructurarà en un seguit de “fitxes de projecte” estandarditzades, i que contindran tota la 

informació rellevant per desenvolupar i executar i el pla. 

3.2. Estructura del projecte 

En termes d’estructura, el Pla Estratègic constarà de la suma dels documents i els continguts 

següents: 
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 Informe previ 

 Recull documental 

 Organització del pla 

 Definició de la missió 

 Determinació de les àrees estratègiques 

 Informe socioeconòmic 

 Informe  

 Introducció 

 Anàlisi territorial 

 Anàlisi demogràfic 

 Anàlisi econòmic  

 Anàlisi organitzatiu 

 Anàlisi competitiu (DAFO) 

 DAFO àrea estratègica #1 

 DAFO àrea estratègica #2 

 DAFO àrea estratègica #n 

 Fase estratègica 
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 Prospectiva 

 Escenaris possibles 

 Escenari elegit 

 Objectiu central 

 Línies estratègiques i objectius generals 

 Pla estratègic 

 Accions línia estratègica #1 

 Accions línia estratègica #2 

 Accions estratègica #n 

 Recull documental i llista de col·laboracions 
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4. Informe previ 

L’informe previ és una fase de gran importància davant la millor realització d’un pla estratègic, ja 

que conté les directrius que n’estructuraran tot el contingut, proposant-ne els criteris generals i 

establint el marc de treball.  

L’informe previ consta de les següents parts: 

 Recull d’informació prèvia. 

 Organització del Pla. 

 Definició de la Missió. 

 Determinació de les àrees estratègiques. 

 Mapa d’actors. 

 Pla de comunicació. 
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4.1. Recull d’informació prèvia en l’àmbit del desenvolupament local i 
l’ocupació 

El recull d’informació prèvia té per objectiu identificar la situació de les polítiques de 

Desenvolupament Local impulsades per les entitats promotores del Pla. En aquest sentit, s’ha 

realitzat una recerca sobre fonts secundàries, orientat a acumular i permetre l’anàlisi posterior de 

la informació referent la realitat del territori. 

Les fonts secundàries són aquelles fonts elaborades de forma prèvia, sovint per ens diferents del 

promotor del projecte, les quals estableixen un marc d’actuació general. Entre aquestes, cal 

destacar el marc estratègic de nivell català (que anomenem fonts secundàries de primer nivell), així 

com la planificació estratègica d’àmbit proper i amb afectació directa al projecte.  

4.1.1. Fonts secundàries de primer nivell 

La informació de primer nivell consta d’activitats de planificació a nivell regional, és a dir, europeu, 

estatal, nocional o bé provincial. Igualment, segons l’article 5 de la Llei 13/2015, de 16 de juliol, 

d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, s’estableixen com 

instruments estratègics, els quals han de ser tinguts en compte per la redacció d’aquest document 

l’Estratègia Catalana per a l’ocupació i el Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació de 

Catalunya, els quals han de ser coherents amb els instruments estratègics estatals i europeus; així 

com el Pla general de la formació professional de Catalunya.  

En aquesta fase es proposen: 
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 Estratègia Europa 2020: Document promogut per la Comissió Europea, el qual pretén esdevenir 

una resposta coordinada a nivell europeu a la situació de crisi econòmica. Proposa uns 

objectius de creació d’ocupació, incentiu a la I+D, reduir els índex de fracàs escolar i reduir els 

nombre de persones en risc de caure a la pobresa; en un marc de sostenibilitat ambiental. Per 

aconseguir-ho, es plantegen 7 iniciatives emblemàtiques i un seguit de recomanacions 

concretes per a cada estat membre (programa de reformes, programa d’estabilitat i 

recomanacions específiques). En el cas d’Espanya, les recomanacions es concentren en la 

reforma del mercat laboral i aspectes de política fiscal2.  

 Estratègia Espanyola d’activació de l’ocupació  2014-2016: El document estableix l’objectiu de 

fomentar la creació d’ocupació, de forma paritària i millorant la productivitat i qualitat del 

mercat de treball. Per aconseguir-ho, es focalitza en l’atenció a les persones desocupades i 

atorga una major flexibilitat a les Comunitats Autònomes en la gestió del propi mercat de 

treball, sota un marc de 4 línies de treball: Orientació, Qualificació, Oportunitats de Treball i 

Emprenedoria i desenvolupament econòmic local3.  

 Estratègia catalana per l’ocupació 2020: Promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) del 

Departament d’Empresa i Ocupació, el document té la missió d’esdevenir una referència en les 

                                                        

 

2 A l’adreça http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm podeu trobar informació general sobre l’estratègia Europa 2020. 
3 A l’adreça https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/estrategia_14_16.pdf podeu trobar un detall de les línies d’actuació proposades. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/estrategia_14_16.pdf
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polítiques actives d’ocupació dels propers anys. La diagnosi consta d’un recull de les Polítiques 

Actives d’Ocupació (PAO) realitzades a Catalunya, focalitzant l’anàlisi dels recursos a nivell 

comarcal4. El seu objectiu és la millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores i la 

competitivitat de les empreses catalanes.  

 Observatori del Treball i Model Productiu: Responsabilitat del Departament d’Empresa i 

Ocupació, l’observatori incorpora les dades actualitzades respecte de l’atur i les demandes 

d’ocupació desagregades en diferents nivells i sobre diverses variables. L’observatori forma 

part del sistema d’informació comuna que estableix la Llei del SOC5.  

 Pla de desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació de Catalunya (PDPO 2014-2016) 6 . El 

document fa un punt més de concreció en les prioritats dels Sistema d’Ocupació de Catalunya 

i estableix un seguit de perfils prioritaris, defineix els serveis ocupacionals, estableix els drets i 

obligacions de les persones i empreses usuàries i defineix les fonts de finançament. També 

anuncia els principals plans i programes que es desenvoluparan durant tot el període de 

programació, incloent les convocatòries previstes.  

                                                        

 

4 A l’adreça http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=117091 podeu trobar un detall de les línies generals de l’Estratègia Catalana. 
5 L’observatori és a l’adreça http://observatoritreball.gencat.cat/ca/. 
6 El document es pot descarregar a https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxers/PDPO_2014-2016.pdf  

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=117091
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxers/PDPO_2014-2016.pdf
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 III Pla general de la formació professional de Catalunya (2013-2016)7. El pla Estableix els objectius 

i mesures de les polítiques de FP durant el període de programació. El seu objectiu general és 

adaptar el sistema de formació i qualificació professional a les necessitats prioritàries de 

l’economia catalana i a la millora de l’ocupabilitat de la població, fent-la més atractiva i millorant 

la qualitat i el rendiment de l’oferta formativa i consolidant la integració del conjunt del sistema 

4.1.2. Fonts secundàries de segon nivell 

La informació de segon nivell consta dels documents emesos pels actors del territori, els quals 

determinen el marc d’actuació del pla estratègic; així com altres documents relacionats amb la 

planificació i avaluació en l’àmbit del desenvolupament local. 

En aquest sentit, cal destacar i concentrar-se en la nombrosa projectiva que ha anat promovent 

l’IMO durant els darrers anys, i que sintetitzem a continuació:  

 Estatuts de l’IMO. Els estatuts de l’IMO van ser aprovats durant a la sessió plenària de la Paeria 

de Lleida el 25 de juliol de 2008. En ells s’estableix la naturalesa de l’IMO, el seu règim jurídic, 

objecte, competències, potestats i vigència; juntament amb les consideracions habituals d’un 

document d’aquestes característiques.   

                                                        

 

7 El document es pot descarregar a http://consellfp.gencat.cat/ca/arees_actuacio/iii_pla_gral_de_fp/  

http://consellfp.gencat.cat/ca/arees_actuacio/iii_pla_gral_de_fp/


Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 
 

 Pàgina 21 
 
 

 Actes i documents de seguiment dels grups de treball: Coneixement I i II, Pràctiques, Xarxes 

socials i millora de la prospecció. Aquests documents tenen un especial interès per haver-se 

realitzat a partir de la creació d’un seguit de grups de treball o grups de millora, els quals 

pretenen impulsar actuacions per millorar l’actuació de l’Institut en relació a la consecució del 

seu objectiu bàsic.  

 Plans d’actuació, memòries i procediments generals. Documents generals que regeixen la gestió 

anual de l’IMO en relació a la seva actuació i els serveis oferts. Una característica de l’IMO és 

la vocació i aposta per l’homogeneïtzació dels procediments que permeten oferir els serveis als 

seus destinataris.  
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4.2. Organització del pla estratègic 

La fase d’organització consisteix en organitzar els aspectes formals del 

Pla, incloent del territori on produirà efectes, al termini de vigència i 

l’organigrama. 

4.2.1. Abast territorial 

L’abast territorial de la iniciativa es correspon al terme municipal de 

Lleida ciutat, tot i que cal preveure que l’IMO té un àmbit d’influència 

que va molt més enllà de la divisió administrativa, i que engloba tant els 

municipis i comarques veïnes com les zones d’activitat econòmica al 

voltant dels principals eixos d’actuació.  

Per tant, la iniciativa no té una referència territorial clarament definida, 

sinó que pren com a punt de partida el terme municipal de la ciutat de 

Lleida, àrea sobre la qual versarà la diagnosi, però té uns efectes clars 

sobre les relacions socioeconòmiques del territori de l’entorn. A la 

figura es mostra aquesta disjuntiva amb àrees de diferents colors.  

  

Lleida Mollerussa 

Balaguer 

Les Borges 
B. 

Font: elaboració pròpia amb cartografia OSM, 2017. 

Figura 1: Abast territorial de la iniciativa 
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4.2.2. Abast temporal 

L’abast temporal del projecte determina el termini de prospecció de la diagnosi, a més a més del 

plantejament del pla d’actuació. Es considera adequat redactar el pla estratègic en coherència al 

gruix dels programes que regeixen les polítiques actives d’ocupació, amb una durada de 5 anys, 

repartits de la següent manera: 

Figura 2: Abast temporal 

 

4.2.3. Pla de treball i cronograma 

Es preveu que la redacció del primer projecte de PROMO 22 tingui una durada de 9 mesos. En 

aquests termes, les dades que, a priori, es contemplen serien: 

 Inici de les actuacions i informe previ: segona quinzena de desembre de 2016 fins finals de 

febrer de 2017.  

 Diagnosi: entre la primera quinzena de gener de 2017 i la segona de maig de 2017. 

 Fase estratègica: entre el juny i el juliol de 2017. 

 Programa Operatiu: entre juliol i l’agost de 2017. 

 Finalització i presentació final: agost/setembre de 2017. 

Redacció 1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Avaluació final 
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Figura 3: Cronograma definitiu 

 Anys 2016 i 2017 
Activitat des gen feb mar abr mai juny jul ago 
FASE PRÈVIA        
Recopilació informació prèvia          
Organització del pla          
Pla de comunicació          
Presentació del projecte          
DIAGNOSI      
Anàlisi de fonts secundàries          
Anàlisi de fonts primàries          
Aprofundiment participatiu          
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA         
Arbre de problemes          
Matriu DAFO          
Prospecció i selecció de l’escenari          
Definició d’estratègies          
PLANIFICACIÓ OPERATIVA         
Disseny de programes i projectes          
Redacció del pla d’actuació          
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4.2.4. Organigrama 

L’organigrama determina les relacions entre els diferents agents que 

formen part del Pla Estratègic. 

Els òrgans proposats es composen per representants dels ens 

administratius presents en el territori: 

 Consell rector: La comissió rectora és l’òrgan de direcció, supervisió i 

màxima representació del Pla. És formada pels màxims representants 

polítics dels ens impulsors del Pla i els encarregats de les àrees amb 

competències en promoció econòmica i desenvolupament local. Li 

correspon el plantejament de partida del pla estratègic, així com 

l’acceptació i la revisió de cadascuna de les actuacions impulsades 

durant la realització del projecte, pel qual es reunirà a l’inici i la 

finalització de cadascuna de les fases proposades. Igualment, serà l’encarregat de validar 

definitivament el contingut del pla. 

 Secretaria: La secretaria té la funció de aixecar les actes de les actuacions realitzades, donar fe 

de les reunions i promoure la tramitació de la documentació que es pugui requerir per l’adient 

realització del Pla.  

 Comissió permanent: La comissió permanent serà l’ens encarregat de coordinar l’execució del 

pla d’actuació i vetllar per la correcta realització del pla, en coherència als principis determinats 

Consell rector 

Comissió permanent 

Grup de treball #1 

Equip d’assessors 

Grup de treball #2 

Secretaria 

Grup de treball #n 

Figura 4: Organigrama del Pla 



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 
 

 Pàgina 26 
 
 

pel consell rector. Serà formada per un grup de representants reduït, podent prioritzar el 

caràcter tècnic d’aquests, i serà designat pel Consell Rector. També tindrà la missió de 

convocar els membres dels grups de treball en el seu degut moment i de realitzar les tasques 

de suport i orientació a l’equip d’assessors.  

 Equip d’assessors: Serà l’encarregat de la redacció del Pla Estratègic, oferint assessorament 

tècnic permanent a totes les instàncies del Pla i orientació tècnica respecte les diferents 

actuacions a emprendre per a la millor execució del mateix. 

 Grups de treball o Comissions temàtiques: Els grups de treball seran formats per les persones 

participants en cada àrea de treball. Els membres dels grups de treball seran decidits per acord 

de la comissió rectora amb l’orientació de l’equip d’assessors. Cada grup de treball respondrà 

a una de les àrees estratègiques indicades en aquest document. 
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Figura 5: Composició orgànica del pla estratègic 

Òrgan 
Integrants 

Càrrec Representant 

Consell rector 

 President 
 Representant grup municipal CIU 
 Representant grup municipal Ciutadans 
 Representant grup municipal Comú 
 Representant grup municipal PP 
 Representant grup municipal PSC 
 Representant grup municipal Crida-CUP 
 Representant grup mun.ERC-Avancem 
 Representant COELL 
 Representant FECOM 
 Representant CCOO 
 Representant UGT 

 Rafael Peris 
 Andreu Vàzquez 
 Ángeles Ribes 
 Carlos Gonzàlez 
 Joan Vilella 
 Xavier Rodamilans 
 Ferran Dalmau 
 Nuria Marín 
 Ester Pagano 
 Maria Rosa Armengol 
 Helena Motos 
 Jose Luis Aguilà 

Comissió permanent 
 Responsable de programes 
 Responsable de la secretaria tècnica 
 Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 

 Marina Guivernau 
 Gustau Dos Santos 
 Marta Pujol 

Equip d’assessors  DEL Consultors  Juanjo Pérez 
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4.2.5. Determinació de les àrees estratègiques i comissions sectorials 

Les àrees estratègiques d’intervenció8 són les àrees de treball que caldrà tenir en compte per elegir 

els temes que formen part del pla estratègic i les que no. A partir dels temes crítics es realitzarà un 

seguit de translacions i agrupacions per afinitat temàtica que permetran determinar els noms finals 

de les comissions i els assumptes que s’hi tractaran.  

Les persones integrants de les comissions seran elegides segons el criteri de la Comissió Rectora, 

a partir de les persones convocades i les que vulguin participar-hi de forma voluntària. També, a 

partir d’aquesta llista, es decidiran els diferents agents que hauran de prendre part en la fase 

d’entrevistes i les dinàmiques de participació que es desenvoluparan durant la diagnosi i la fase 

estratègica.  

A partir de la memòria, les àrees estratègiques s’han elegit mitjançant una activitat amb els 

membres de la Comissió Permanent  i un seguit d’entrevistes amb les persones responsables dels 

principals programes que desenvolupa l’IMO.  

                                                        

 

8 Cal fer un aclariment en relació a la terminologia que s’emprarà en aquest espai. Atès que s’ha considerat que les àrees estratègiques han de ser coincidents amb les diferents activitats que es realitzen 
a l’IMO, es pot donar una confusió amb l’ús de la terminologia “àrea”. Cal recordar que l’IMO no treballa per àrees organitzatives, sinó que ho fa per programes. Tot i això, hi ha nombroses parts dels 
programes que són compartides entre diferents programes i són fins i tot executades per les mateixes persones, quelcom que pot portar a confusió. A fi de no confondre, ens referirem a “àrees” per 
identificar les unitats funcionals, com podria ser les persones que es dediquen a realitzar tasques d’intermediació per diferents programes; tot i que aquesta no sigui una organització realment existent al 
IMO.  
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Durant aquesta primera reunió, els temes crítics seleccionats van ésser:  

 Orientació. 

 Formació. 

 Intermediació. 

 Igualtat d’oportunitats.  

 Prospecció. 

A fi d’aprofundir en el contingut i l’orientació de cadascun d’aquests temes, es va realitzar un seguit 

d’entrevistes exploratòries breus amb els responsables tècnics de diferents programes. Aquests 

responsables van ésser seleccionats pels membres de la Comissió Permanent sobre un criteri 

d’adequació.  

Orientació 

L’àrea d’orientació té per objectiu la definició de l’objectiu professional de la persona, és a dir, a 

partir del coneixement de la feina volguda, se n’observen les competències i es defineix la direcció 

ocupacional que aquesta persona pot optar.  

S’intenta dotar la persona demandant de les eines i tècniques necessàries per la recerca de feina. 

Sovint es troben que aquestes persones no entenen que sense un enfocament previ és molt més 

difícil trobar una ocupació.  

El principal problema que es troba l’àrea d’orientació és la vinculació amb programes. Els 

requeriments econòmics necessaris per realitzar aquesta activitat són molt elevats i no és possible 
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de realitzar-la fora dels programes. Per tant, els perfils que no encaixen en algun dels programes 

no pot ésser atès, quelcom que s’interpreta com un inconvenient important, si bé no es coneix 

quantes persones queden excloses a causa d’aquesta limitació.  

La persona que rep la orientació disposa de més recursos per a la recerca de feina: pot ésser 

dirigida a formació, a eines de recerca de feina, etcètera. És una situació d’avantatge respecte 

d’altres perfils.  

En aquests termes, els temes a tractar proposats són:  

 La sensibilització ciutadana de l’orientació.  

 La flexibilització dels programes i l’adequació dels perfils a les necessitats de l’àrea de Lleida. 

Són els perfils actualment definits en els programes els més adequats pel nostre territori? 

 Necessitats de generalització de la funció d’orientació al conjunt de les persones demandants 

d’ocupació, també sense encaix o vinculació amb els diferents programes.  

 La homogeneïtzació de la metodologia d’aproximació i servei al ciutadà. És possible un servei 

d’orientació universalitzat i coordinat amb altres entitats del territori? 

Formació 

L’àrea de formació es l’encarregada d’organitzar les activitats formatives, sempre amb l’objectiu 

final d’aconseguir la inserció laboral. La visió de la unitat és que la formació ha d’anar sempre 

encarada a les necessitats de les empreses.  
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Si una empresa busca un perfil, es pretén que aquest sigui adaptat a les necessitats de l’empresa. 

El mètode per aconseguir-ho, és emprar professionals amb experiència al món de l’empresa, 

especialment els formadors, els quals es considera que són el principal valor afegit de qualsevol 

activitat formativa.  

És interessant la consideració que els alumnes han avançat en la seva relació amb la formació, en 

part en paral·lel a l’avanç de la crisi econòmica. Actualment, l’alumne busca un camí més ràpid cap 

al món laboral, mentre que abans hi havia un plantejament més vinculat amb el procés de 

reciclatge. També es fa palès una major exigència davant els cursos, hi ha més participació i més 

interès.  

El procés de definició d’un curs és complex. Hi intervenen múltiples factors i està fortament 

condicionat per les pròpies capacitats de l’ens en termes d’homologacions de les aules i els 

equipaments. Les homologacions són molt exigents, quelcom que repercuteix positivament en la 

qualitat de la formació, però que també limita la possibilitat d’oferir determinades activitats 

formatives.  

D’altra banda, els propis programes, plans formatius i certificats no semblen prou flexibles. És 

relativament habitual que altres ens sol·licitin activitats formatives específiques, però les 

limitacions que imposen els programes ho impedeixen, de manera que si una empresa requereix 

una formació, aquesta l’ha de finançar íntegrament perquè no hi ha pressupost.  

En aquests termes, els temes a tractar proposats són:  
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 L’actualització dels models formatius vers un model que afavoreixi una col·locació més ràpida.   

 La col·laboració entre els diferents programes i la formació com eix fonamental per la 

qualificació professional.  

 L’adequació del procés de definició de l’oferta formativa a les necessitats de les empreses i el 

món laboral.  

 La col·laboració entre els diferents ens públics i privats en termes d’equipaments per fomentar 

una formació més completa i adequada a la necessitat del mercat de treball.  

 La flexibilització de la formació: la necessitat de promoure unitats formatives de continguts 

específics per facilitar un currículum flexible i adequat a les seves especificitats a la persona 

que demanda formació.  

Intermediació 

El Servei d’Intermediació Laboral (SIL) va ser creat al 1996, esdevenint la llavor del futur IMO. Fou 

promogut pel Paer Antoni Siurana com resposta davant un increment de l’atur, pel qual el primer 

que es va crear va ser una agència de col·locació inspirada en l’antic INEM, però amb algunes 

adaptacions pensades per la realitat del mercat de treball lleidatà. Encara avui és l’únic servei de 

l’Institut finançat exclusivament per la Paeria.  

Els objectius del SIL són realitzar un acompanyament del demandant d’ocupació cap al lloc de 

treball i l’acompanyament de l’empresa cap al treballador que està buscant. La visió 

d’acompanyament és substancial: tot el procés és un model de mediació en el qual hi ha una 

voluntat expressa d’acontentar l’usuari. Cal entendre que el procés de recerca de feina pot ésser 
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extremadament estressant per algunes persones i que sovint, la feina més important és el suport 

emocional. Una atenció pròxima a la persona no solament contribueix a la recuperació de 

l’autoestima, sinó que també facilita que aquesta persona tingui més motivació per tornar a les 

següents sessions d’acompanyament.  

Un element sobre el qual cal prestar atenció és el món de l’empresa. El SIL té un enfocament de 

servei eminentment ciutadà, deixant la vessant empresarial una mica de banda. Actualment l’IMO 

treballa en dos programes: el Programa de projectes innovadors i experimentals i el Programa de 

desenvolupament local, que compta amb un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), 

orientats a transferir el tracte que es dona a l’aturat cap a l’empresa. 

En aquests termes, els temes a tractar proposats són:  

 Les necessitats específiques de la intermediació a Ponent.  

 Adequació i millora del model de suport al demandant d’intermediació.  

 Les relacions amb l’empresa, una eina per casar la demanda i l’oferta laboral.  

Igualtat d’oportunitats 

L’àrea d’igualtat d’oportunitats de l’IMO té per objectiu aconseguir la inserció de les persones amb 

discapacitats a través d’un procés d’adaptació al lloc de treball a les capacitats dels beneficiaris. 

Principalment la inserció s’orienta al propi IMO, és a dir, les persones que hi participen esdevenen 

treballadors de la Paeria. Es tracta d’una unitat interna de l’IMO, però amb la seva pròpia 
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idiosincràsia, segons la qual, tot i l’enfocament eminentment formatiu, les persones beneficiàries 

no són alumnes, sinó que són treballadors i treballadores. 

Figura 6: Instal·lacions de l’Escola de Jardineria 

 

L’activitat principal del CET (Centre Especial de Treball) és la jardineria i s’adreça a joves  amb 

discapacitat. Té la seva base a l’Escola de Jardineria de l’Ajuntament de Lleida de Les Basses, 

també coneguda com l’Escola de jardineria de l’Ajuntament de Lleida o, simplement, L’Escola de les 

Basses. És un centre en el qual s’imparteix Educació Secundària Obligatòria adaptada de 

l’especialitat de jardineria i un programa de Formació i Inserció (PFI) adaptat d’auxiliar de vivers i 

jardins. Orgànicament es divideix en producció, àrea encarregada de l’activitat productiva, és a dir, 

l’activitat pròpia de  jardineria; i la USAP, àrea encarregada de les activitats tècniques i de 

l’adaptació.  

Font: www.imolleida.com, 2017. 
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Tot i que també hi ha la vessant d’inserció a altres empreses, durant els anys de la crisi es va fer 

palès un procés de retorn de moltes de les persones que treballaven a altres empreses o entitats. 

En altres paraules: aquestes persones, tot i haver estat inserides amb èxit prèviament, amb la crisi 

econòmica van ser dels primers col·lectius en ésser expulsats.  

És interessant subratllar el fregament que es produeix entre la missió de foment de la igualtat 

d’oportunitats, la qual prioritza la inserció i adaptació; amb el servei públic de jardineria que ha 

d’oferir l’Ajuntament, el qual prioritza els resultats. Al situar-se dins  les àrees funcionals de la 

Paeria, l’Escola de Jardineria es troba amb una cadena de comandament molt alta.  

En aquests termes, els temes a tractar proposats són:  

 L’adopció de noves tècniques efectives en els processos d’inserció i d’adaptació del lloc de 

treball a les necessitats de les persones capacitades.  

 Els reptes de la consolidació laboral de les persones capacitades. Com assegurar la 

permanència de les persones inserides a entitats i associacions? 

 La dignificació i empoderament personal de les persones capacitades. La millora de la qualitat 

de vida dels col·lectius capacitats a través del treball i la contribució a la família.  

 El model de gestió i la piràmide de comandament.  

Prospecció 

L’IMO no disposa d’un servei específic de prospecció empresarial, però sí que alguna de les seves 

unitats ha començat a fer incursions en aquesta àrea, com és el cas del Programa de Treball als 
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Barris. També s’ha creat un grup de millora de prospecció, el qual es reuneix periòdicament per 

posar en comú les activitats que s’han anat realitzant. La filosofia del prospector és una mica 

diferent a la tònica general de l’IMO, ja el seu espai natural sempre està en contacte amb l’empresa.  

L’activitat prospecció i el grup de millora permeten conèixer en quin moment es troben les relacions 

amb cada empresa. El procediment per entaular relacions s’inicia amb algun contacte formal, al 

qual segueix una visita exploratòria en la qual es presenten l’IMO com institució i els serveis que 

s’ofereixen.  

En aquests termes, els temes a tractar proposats són:  

 La necessitat de donar a conèixer l’IMO entre la ciutadania com principi fonamental per oferir 

un servei.  

 La comprensió de les necessitats del teixit empresarial per adequar els serveis a les necessitats 

del mercat i aconseguir una millor inserció de les persones desocupades.  

 L’establiment i la consolidació de la prospecció de forma transversal en el disseny d’activitats 

formatives i polítiques ocupacionals locals.  
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Figura 7: Relacions entre els temes plantejats 
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Figura 8: Composició orgànica de les comissions temàtiques 

Comissió temàtica Entitat participant 
Orientació  Associació ASPID 
  Associació Reintegra 
  Prosec 
  Servei d’Educació. Paeria 
  IDFO- UGT 
  Salesians 
Formació  Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida 
  Fundació Paco Puerto (CCOO) 
  Centre Tècnic Ilerdense 
  General d'Estudis 
  Fundació Jaume Rubió i Rubió 
  Federació Provincial d'Empresaris de Comerç de Lleida (FECOM) 
  COELL 
Intermediació / Prospecció  Adecco 
  Randstad 
  PIMEC 
  Federació Provincial d’Hostaleria Lleida 
  Fundació Pagesos Solidaris 
  Incorpora- La Caixa 
  Optima Business Consulting 
Igualtat d’oportunitats  Creu Roja 
  Federació Allem 
  Regidoria d’Igualtat. Paeria 
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4.2.6. Pla de comunicació del Pla Estratègic 

En el marc de transparència i adequada publicitat del sector públic, la comunicació ha esdevingut 

un element fonamental. Una adequada política comunicativa no solament garanteix el dret a la 

informació, sinó que també es tradueix en una millor participació del ciutadà en el procés de 

planificació i de presa de decisions. 

En aquest sentit, el pla de comunicació del pla estratègic estableix els següents objectius: 

 Garantir la transmissió d’informació i participació entre els diferents actors, així com la correcta 

notificació de les convocatòries per activitats de grup. 

 Mantenir un canal obert i estable de comunicació entre els actors i l’equip redactor del pla 

estratègic.  

 Donar a conèixer els objectius del pla estratègic i la metodologia.  

 Facilitar la comunicació entre l’equip redactor i els responsables tècnics del projecte. 

Atenent aquests objectius, el pla de comunicació del pla estratègic es fonamentarà en canals de 

comunicació digitals i telefònics. Per tant, es basaran en la llista de contactes que actualment 

disposa l’IMO.  

Concretament, els mitjans que s’empraran són:  

 Correu electrònic.  

 Telèfon.   
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 Espai web d’intercanvi d’informació.  

Tot i això, no es descarta l’ús d’altres plataformes en el cas que així es consideri adient en funció 

de l’avenç de les activitats previstes al pla estratègic.  

D’altra banda, durant la redacció del Pla es realitzarà una enquesta, la qual es realitzarà via web. 

Les activitats de comunicació per omplir aquesta enquesta es realitzaran de forma transversal, és 

a dir, es sol·licitarà als actors participants que facin difusió de la importància de realitzar l’enquesta 

entre els seus associats i col·laboradors.  

Igualment, l’IMO emprarà els seus canals comunicatius habituals (pàgina web, xarxes socials, 

llistes de difusió i premsa) per donar a conèixer el projecte i cridar a la participació en els aspectes 

que es considerin més significatius.  

  



 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local” 

Definició i impuls del Programa Operatiu de Millora de l’Ocupació 

a Lleida i la seva àrea d’influència 2016-2022. 

  

INFORME SOCIOECONÒMIC 

Lleida, desembre de 2017 

INSTITUT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ SALVADOR SEGUÍ 

  

PROMO 22 



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 

 Pàgina 1 
 

 

 

Teniu a les mans l’Informe socioeconòmic del projecte PROMO 22: 
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a Lleida i la seva àrea d’influència 2016-2022, el qual s’ha redactat 
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d’agost i EMO/287/2014, reguladores del programa de suport i 

acompanyament a la planificació estratègica, en el marc dels 

programes de suport al desenvolupament local 2016 promoguts 

pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
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d’Ocupació Salvador Seguí, la Paeria de Lleida i de l’empresa DEL 
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El futur té molts noms 

Pels febles és l’inassolible 

Pels temorosos és el desconegut 

Pels valents és l’oportunitat 

 

Víctor Hugo, escriptor francès (1802 – 1885) 
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1. Introducció 

1.1. Presentació 

Aquest segon document del PROMO 22 conté l’informe socioeconòmic o diagnosi. La funció 

d’aquest informe és la d’acumular la informació necessària per preparar les diferents estratègies 

de desenvolupament local. 

En termes generals, una diagnosi consisteix en un estudi descriptiu d’una problemàtica, realitzat 

amb la fi de comprendre les condicions i els processos que la determinen 

i conèixer el seu efecte en les situacions o fenòmens emergents d’aquesta 

problemàtica. En aquest sentit, l’informe socioeconòmic es concentra en 

l’element quantitatiu i amb una marcada visió econòmica. Encara que no 

defuig l’afegit d’elements de qualitat, la seva orientació és la de consolidar 

des d’un punt de vista tècnic, quantificable i comparatiu, una situació de 

partida a partir de la qual afegir les consideracions personal, elements de 

valor afegit i punts de vista propis, els quals s’incorporaran durant la fase 

participativa la qual tindrà per objectiu aprofundir les problemàtiques des 

d’un punt de vista compartit i juntament serviran per bastir la fase 

estratègica del projecte.  

Presentació

Descripció 
metodològica

Estructura de 
la diagnosi
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Els estudis de diagnosi pel desenvolupament local han de complir alguns requisits bàsics, com son 

oferir informació que permeti entendre la problemàtica socio-territorial que s’aborda, l’ús de 

mètodes i tècniques d’investigació científica durant la recopilació i anàlisi de la informació; i 

finalment, ha de contenir una visió participativa dels actors del territori, valor que facilitarà que en 

el futur, el programa d’acció compti amb el suport. 

Tot territori disposa d’un conjunt de recursos que delimiten el seu potencial de desenvolupament 

endogen. Encara que la presència i el coneixement dels recursos no són suficients per estimular el 

desenvolupament local, és important identificar-los i aprofitar-los dins una estratègia coherent, 

equitativa i sostenible. En aquest sentit, la diagnosi permetrà localitzar els suports sobre els quals 

bastir les actuacions a implementar en el futur.  

Alburquerque (2003) planteja els components decisius d’una diagnosi com: 

 Els recursos físics: situació geogràfica, clima, recursos naturals... 

 Les infraestructures (tangibles i intangibles): econòmiques, socials i ambientals. 

Es pretén, doncs, obtenir una visió de conjunt sobre el territori, estructurada sobre dos eixos 

principals, orientada a dibuixar la imatge inicial del territori, sobre un doble criteri quantitatiu i 

qualitatiu i que permeti definir les àrees estratègiques d’intervenció. Al seu temps, aquest 

document s’orienta a localitzar la situació actual i la possible evolució dels factors clau del territori, 

amb una visió interna i externa què permetrà classificar-los metodològicament durant la fase 

estratègica. 
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 Les polítiques de desenvolupament econòmic local 

El Desenvolupament Econòmic Local (DEL) és una política pública que té per objectiu 

l’aprofitament i desenvolupament de les potencialitats endògenes d’una comunitat, municipi o 

regió, amb l’objectiu de crear, de forma sostenible i continuada, riquesa, qualitat de vida i ocupació 

estable pels seus habitants. 

Com a punt de partida, és una política integral que ha d’incloure necessàriament tots els actors, 

tant públics com privats, presents en un territori, més enllà de les pròpies divisions administratives. 

En aquests termes, la concertació territorial és un altre dels elements més destacats a tenir en 

compte. 

En la mateixa línia, el Banc Mundial defineix el DEL com un procés a través del qual, el sector públic, 

les empreses i els actors no governamentals treballen col·lectivament per a crear unes millors 

condicions pel creixement econòmic i la generació d’ocupació. 

El nostre model productiu té febleses i fortaleses. Des de mitjans dels anys seixanta, Catalunya, 

així com d’altres territoris arreu del món, no han prioritzat amb prou intensitat les potencialitats 

pròpies i han facilitat l’arribada i instal·lació de la inversió internacional. 

Aquest model va facilitar un creixement ràpid i sostingut, creació d’ocupació i renda, però subjecta 

a una condició de partida d’increment continu dels beneficis. Amb el pas dels anys, la retallada en 

els marges va fer que el capital inversor aliè marxés a buscar nova mà d’obra barata i la recuperació 

dels marges, deixant darrere seu les zones que havien basat la seva economia local en la 

continuïtat d’aquestes empreses. 
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El DEL, doncs, té la visió de substituir aquesta situació de dependència externa per la creació de 

riquesa pròpia, vinculant-la al territori de manera decidida i apostant per que aquesta riquesa 

reverteixi en les societats locals. 

La teoria econòmica ens demostra que el principal factor de competitivitat d’una economia és la 

pròpia organització de la producció, ja que facilita a les empreses aconseguir els beneficis de les 

economies d’escala i la reducció dels costos de transacció. 

Aconseguir avantatges competitius no pot dependre en la constant reducció dels costos 

productius i de mà d’obra, l’abundància dels recursos naturals o diferencials baixos entre tipus de 

canvi i d’interès. El model tradicional d’avantatges comparatius no pot sostenir-se sobre la base 

d’aquests principis estàtics, sinó que cal migrar cap a un model d’avantatge competitiu dinàmic, 

basat en la innovació tecnològica, organitzativa o de gestió, i sobre una base d’increment del valor 

dels recursos humans. 

Les innovacions tecnològiques han estat sempre a l’arrel de les revolucions industrials. La 

incorporació de noves tècniques condueix a l’aparició de modificacions en els sistemes de 

fabricació, que condueixen a increments de la productivitat i reducció de costos. També la millora 

en els sistemes de transport facilita el creixement del comerç internacional (o interterritorial). 

Altrament, aquests avenços exigeixen millores organitzatives en les empreses i l’administració 

pública, incloent l’aparició d’eines de col·laboració entre els agents socioeconòmics i les 

institucions. Per tot això, hem d’entendre la innovació tecnològica en el seu sentit més ampli, és a 
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dir, incloure els canvis i innovacions socials que acompanyen i fan possible la innovació 

tecnològica (F. Albuquerque, 2003). 

Són aquestes innovacions socials les que permeten un veritable èxit de les innovacions 

tecnològiques, en permetre sinèrgies per incrementar la qualitat de les prestacions de les empreses 

i millores en les relacions personals dels grups de treball; mantenir i dinamitzar el potencial de 

creativitat i innovació i solució de problemes a través de la potenciació del talent personal; i satisfer 

les necessitats i exigències de la demanda. En paral·lel, tot aquest procés ha d’anar acompanyat 

d’un canvi a nivell funcional (i territorial) de l’administració pública, la qual ha de ser capaç de 

facilitar els processos de canvi socials, econòmics i culturals que es generen. 

El concepte de desenvolupament econòmic endogen (A. Vázquez-Barquero) concedeix una 

importància màxima a les relacions entre les empreses, institucions, organitzacions socials i la 

pròpia societat civil. Des d’aquesta perspectiva, allò que és social s’integra en allò que és econòmic: 

no són dos processos independents, sinó que presenten una dinàmica comuna durant el procés de 

concertació i de resolució de problemes entre els actors públics i privats. 

El model de desenvolupament econòmic endogen afegeix la perspectiva territorial pròxima al 

concepte de desenvolupament genèric. Sota uns mateixos principis econòmics, identifica els 

elements d’avantatge que s’unifiquen sota aquesta perspectiva local: 

 La dimensió econòmica, que està relacionada amb la capacitat de les empreses locals 

d’especialitzar-se i organitzar els propis factors productius amb la capacitat suficient per 

esdevenir competitius en el mercats, i que es caracteritza per una alta divisió del treball entre 
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les empreses del sistema productiu local que incentiva l’acumulació de coneixements, sovint 

a través del mètode de prova – error, i la introducció i difusió de noves tecnologies. L’element 

clau és la proximitat i continuïtat entre els actors, el qual facilita la difusió d’informació tècnica 

i comercial a través de contactes informals i la consolidació històrica de coneixements, així 

com la integració entre les institucions i la economia local. 

 La dimensió cultural, la qual, a través de la identitat cultural compartida, serveix de base als 

processos de desenvolupament i enforteixen la pròpia estratègia. 

 La dimensió política i administrativa, en la qual les iniciatives locals creen un entorn favorable 

a la producció i produeixen un model de desenvolupament sostenible. 

La idea central és que el sistema productiu de les ciutats i regions creix emprant el potencial de 

desenvolupament existent en el territori mitjançant les inversions que hi realitzen les empreses i 

els agents públics . 

Segons el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) el Desenvolupament Econòmic Local té per 

objectiu un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals què, mitjançant 

l’aprofitament dels recursos existents en un territori determinat i la cooperació pública i privada, és 

capaç d’estimular i fomentar el seu creixement econòmic, creant ocupació, renda i riquesa, amb el 

fi de millorar la qualitat de vida i el benestar social de les poblacions locals (M. Hernando). 

En aquests termes, a nivell conceptual, el DEL es relaciona amb:  

 Un procés reactivador és a dir, es una política pública amb vocació de continuïtat i amb una 

voluntat d’activar l’economia i la societat local. 
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 Recursos existents: o recursos endògens, és a dir, el procés vol utilitzar els recursos que es 

troben en el territori. Aquest aspecte és un dels punts que podrien ésser més conflictius en 

aquesta política, ja que això implica una preferència pels recursos locals sobre els recursos 

exògens, defugint així elements com la inversió estrangera, els quals des d’una perspectiva 

econòmica tradicional, s’han considerat beneficiosos. 

 Cooperació pública i privada: el que implica que ha de ser un procés que emani del conjunt de 

la població local, i que, per tant, pot significar l’aparició de canvis socials, culturals i legislatius, 

però també canvis a nivell d’estructura organitzativa de les empreses, a nivell de relacions 

laborals… 

Existeixen altres polítiques relacionades, com: 

 Desenvolupament Rural: consisteix en el desenvolupament integral d’un territori, de manera 

que se’n fomenti la seva recuperació econòmica i social, així com el manteniment de la seva 

població. 

 Promoció Econòmica: són actuacions que es porten a terme per les administracions públiques 

de l’àmbit local o regional, així com per les institucions privades de l’àmbit empresarial, que 

tenen per objectiu el creixement de l’activitat econòmica d’un territori local, supralocal o 

regional. 

 Desenvolupament Local: conjunt d’iniciatives que sorgeixen de l’anàlisi estratègic dels agents 

locals, públics i privats, amb l’objectiu de fer competitius els territoris locals, ciutats i regions, 

mitjançant la millora dels seus recursos i factors de desenvolupament potencials, combinant 
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inversions i iniciatives dels agents locals o territorials i dels agents externs al territori amb la 

finalitat de fomentar el creixement econòmic, generar ocupació i millorar la qualitat de vida i el 

benestar de les poblacions locals. 

L’estreta vinculació del desenvolupament local amb els recursos propis o endògens condueix a 

l’àmbit de la planificació estratègica urbana com eina més útil per localitzar i avaluar aquests 

recursos. 

 La planificació estratègica 

La planificació estratègica és una eina que intenta establir un conjunt d’objectius, a llarg termini, 

d’una organització territorial i definir les actuacions que permetin assolir els objectius tenint en 

compte el comportament previsible de l’entorn exterior en el que competeix l’organització. La 

planificació estratègica aporta: 

 Una visió dinàmica, integrada i de prospectiva dels problemes de l’organització territorial que 

es tracti. Ha d’incorporar, també, la visió, intencions i projectes dels diferents agents que 

habiten en l’entorn de l’organització en qüestió. 

 Pot ser entesa com un procés continu de presa de decisions per part dels gestors públics 

locals, els quals es recolzen en l’evolució possible dels esdeveniments futurs. 

 Proposa un plantejament profundament relacionat amb el model Harvard del DAFO, que es pot 

interpretar com que l’organització territorial (ciutat, municipi, regió, estat…) aprofiti les 
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oportunitats competitives que se li presenten en l’entorn, neutralitzant les amenaces per mitjà 

de les fortaleses organitzatives pròpies i la superació de les febleses intrínseques. 

Es considera que el primer tractat de planificació estratègica és l’obra de Sun Tzu L’art de la Guerra, 

on l’autor ens fa veure que sempre s’ha de tenir una estratègia: 

Per tant, calcula emprant els cinc elements, i empra aquests criteris per comparar i establir quina és la 

teva situació (…). Les forces han d’estar organitzades de manera estratègica, basades en allò que és 

avantatjós. (…) El que planifica la victòria al seu quarter general és el que té més factors estratègics de 

la seva part. 

Sun Tzu: L’art de la Guerra, 500 a.C. 

 Queda clar que l’autor ja valorava els beneficis de l’anàlisi i la planificació racional. En l’obra, l’autor 

assumeix que, malgrat no haver-hi estratègia perfecta, el fet de no tenir-la condemna a vagar sense 

rumb i, per tant, a la derrota militar. 

La noció moderna de la Planificació Estratègica va ser desenvolupada durant la dècada de 1920 a 

Harvard, enfocada a l’empresa privada, i entesa com una eina destinada a trobar una lògica i 

conjunt de propòsits que mantinguessin unida la organització. En origen va ser una metodologia 

destinada a avaluar les característiques organitzatives, però cap als anys 50 es va començar a 

emprar en l’empresa privada, essent una de les eines que van permetre l’aparició dels grans 

complexes industrials. En aquella època, la planificació estratègica va moure el seu focus d’interès 

des de la cultura organitzativa cap al risc, el creixement industrial i el mercat (model de portafolio). 
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Fins als mitjans dels anys 1980, la planificació havia estat considerada una pràctica exclusiva del 

sector privat. Va ser el secretari d’estat dels EUA Robert Macnamara (1916-2009), un dels principals 

impulsors de l’aplicació a la política dels principis d’economia propis del sector privat, qui va tirar 

endavant la primera iniciativa de pressupostos federals planificats estratègicament. Altrament, 

aquesta experiència no va tornar-se a implementar fins la dècada dels 1990 quan aquesta pràctica 

es fa ver usual en tots els estats de la federació. 

 La planificació estratègica econòmica 

La PEE ha demostrat que és una eina extremadament útil per definir el la situació actual d’un 

territori i per plantejar una situació futura sobre una construcció lògica que permeti assolir-la. 

Quines característiques té la Planificació Estratègica Econòmica? 

 És pragmàtica: s’orienta fortament a l’acció, l’obtenció de resultats i l’execució dels plans. 

 Aposta per la participació dels agents públics i privats en el procés de realització del pla, des 

de la definició dels objectius fins al disseny de les accions i la seva execució. 

 Posa gran èmfasi en la diagnosi de la dinàmica del sistema econòmic de la regió, en funció de 

les relacions que té en l’entorn en el qual es mou. A partir de la diagnosi defineix millor les 

actuacions que millor s’adapten al seu entorn. 

 Entén que la comunitat local es mou en un sistema que és cada vegada més competitiu, pel 

que entén l’organització com un ens que es troba en continua competició amb altres 

organitzacios similars dels seu entorn. 
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 Avalua els punts forts i febles de les organitzacions a partir de la proposta dels plans 

d’actuació, i els situa en el context dels desafiaments que se li plantegen en l’entorn que 

l’envolt. 

 Estratègies de desenvolupament econòmic 

Tradicionalment s’han identificat diversos àmbits o grups de polítiques que fan incís en el 

desenvolupament local. A grans trets, es poden resumir en afavorir, des de l’administració pública, 

el paper que interpreten les petites i mitjanes empreses en el territori. Les noves empreses han de 

beneficiar-se d’un entorn geogràfic i d’un entorn econòmic favorable a la seva implantació. Per això, 

s’ha d’acompanyar els empresaris en la selecció de la millor implantació en funció del seu teixit 

empresarial i serveis existents, eixos geogràfics, evolució industrial i tecnològica i de l’adequació 

de la seva producció als mercats existents. 

Aquest plantejament és central. Es tracta de localitzar si en municipis que, a priori, no serien 

favorables a la implantació o renovació d’empreses, s’hi pot incentivar el desenvolupament d’algun 

tipus de xarxes productives que generessin ocupació estable. En el cas que no sigui així, es pot 

investigar la viabilitat d’algun tipus de procés de desenvolupament alternatiu. 

En aquest marc, les Polítiques Actives d’Ocupació (PAO) tenen un paper fonamental. Les PAO són 

aquelles que cerquen la inserció laboral o el manteniment de l’ocupació. Troben l’origen en el model 

nòrdic de l’estat de benestar, i actualment s’han estès en tot l’espai europeu. A grans trets, es 

considera que tenen cinc objectius: 
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 Incrementar la transparència del mercat de treball. 

 Desenvolupar l’estabilitat en l’ocupació. 

 Optimitzar els recursos humans. 

 Impulsar la creació d’ocupació i el repartiment del treball. 

 Atendre col·lectius desfavorits. 

Pel que fa a les tipologies de mesures, les PAO es poden classificar en tres grups: 

 Polítiques d’orientació, intermediació i col·locació: equilibrar la relació entre oferta i demanda 

de treball. 

 Polítiques de formació: millorar la disponibilitats de coneixements per part dels recursos 

humans. 

 Polítiques de promoció i creació d’ocupació: nous jaciments d’ocupació, pactes territorials per 

l’ocupació, foment de l’autoocupació, o ocupació pública directa. 

D’altra banda, els àmbits d’actuació són extremadament amplis. El valor concret del 

desenvolupament endogen facilita que les diferents polítiques puguin prendre múltiples 

enfocaments i actuar en àmbits molt divergents entre ells. En aquests termes, el camí per 

aconseguir el desenvolupament local és tant divers com diversos són els recursos que podem 

trobar en cada territori. Hi haurà municipis que vehiculin el seu desenvolupament sobre la base de 

la dinamització comercial i turística, mentre que d’altres podran optar per potenciar els seus 

polígons d’activitat econòmica (PAE) com centres productius, logístics o de serveis, en funció de 

les pròpies característiques de l’empresa. 
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Lògicament, no existeix un model de desenvolupament local ideal ni existeix una estratègia 

comuna amb garantia d’èxit. Però sí que hi ha estratègies que han donat resultats positius en 

diferents territoris, i són aquelles que han partit de l’aprofitament dels avantatges del nivell local 

per estructurar i gestionar les estratègies de desenvolupament. En aquest sentit, les estratègies 

d’èxit són aquelles que es dissenyen a partir d’una tècnica d’interacció i interconnexió 

generalitzada entre els actors i els instruments, incloent entre ells el finançament, disseny, procés, 

planificació, direcció i control dels treballs, i, per suposat la gestió dels recursos humans (CEPAL, 

1998). 

 Són processos de naturalesa endògena, a partir d’unes capacitats preexistents o latents. 

 Són processos que fomenten la solidaritat territorial i la identificació entre els actors. 

 Són processos que recullen una forta inclinació cap a les relacions de partenariat públic – 

privat. 

 Són processos amb un enfocament respecte dels recursos endògens des d’una perspectiva 

dinàmica i integral. 

 Són processos que apareixen en estructures flexibles, ja que les característiques de la iniciativa 

privada són difícilment compatibles amb un model rígid o tancat. 
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1.2. Descripció metodològica 

Un document de les característiques d’un pla estratègic requereix d’una tasca de descripció de la 

metodologia clara i delimitada des de l’inici de les actuacions. En termes generals, aquesta 

descripció s’inclou en el document integrant d’aquest pla “Informe Previ”, en el qual s’hi ha establert 

un seguit de preceptes bàsics sobre l’estructura i els continguts de mínims del pla estratègic.  

L’objecte d’aquest informe és proveir els indicadors necessaris per obtenir una fotografia de la 

realitat econòmica, social i territorial del municipi de Lleida, la qual és necessària per la realització 

de les següents fases del pla estratègic, especialment l’anomenada fase estratègica i les activitats 

de prospectiva i definició d’estratègies. 

Complementat aquest document, s’introdueix la descripció metodològica de la diagnosi, la qual 

s’estructurarà per grans àmbits de contingut o capítols, cadascun dels quals presentarà una sèrie 

de particularitats en termes metodològics.  

En cada capítol s’integra un seguit d’explicacions sobre la procedència de la informació i el 

tractament estadístic o interpretatiu que s’hi ha realitzat, el qual s’afegeix als següents preceptes 

generals: 

 Anàlisi territorial i demogràfic. El primer capítol de la diagnosi és format per dues dimensions. 

Metodològicament, les dades que s’hi presentaran procedeixen de fonts secundàries, 

principalment el Cens de Població de 2011, els reculls de l’Institut Estadístic de Catalunya 

(IDESCAT), i les pàgines web d’entitats col·laboradores o d’altres més específiques, sempre 
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prioritzant la informació procedent de fonts oficials i públiques. El tractament a realitzar sobre 

aquesta informació és principalment de selecció i posterior tabulació, a fi de sintetitzar un 

seguit d’indicadors que puguin aportar un valor concret al projecte, i s’inclouen les taules i fonts 

d’informació als annexes. En tots els casos que resulti adequat, la informació es presentarà de 

forma mapificada, essent també incloses les taules SIG als annexes.  

 El segon nivell d’anàlisi es focalitza en el mercat laboral i els col·lectius vulnerables. El capítol 

es composa principalment de l’anàlisi de la filiació a la Seguretat Social, la qual és el principal 

indicador que ens explica la naturalesa del propi mercat de treball. En aquest cas, les dades 

han estat recollides de diverses fonts, principalment l’Enquesta de Població Activa (EPA) de 

l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i de les dades ofertes pel Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (GENCAT). En aquesta primera fase, les dades 

són procedents de fonts secundàries.  

A la fase següent s’introdueixen les necessitats d’orientació i formació per a l’ocupació, per a 

la qual s’ha considerat adient la realització d’una enquesta entre les empreses locals. En 

aquesta enquesta, per la qual s’ha emprat el canal digital, s’ha sol·licitat als empresaris 

informació específica sobre les seves necessitats de contractació i especialment en referència 

a les característiques (formatives o no) que hauria de tenir un candidat a treballar en aquesta 

empresa.  

 El tercer capítol de la diagnosi fa incís en el teixit empresarial. Està format per dos grans àmbits, 

els quals són els sectors econòmics i l’anàlisi de l’ocupació. El primer consta d’un anàlisi doble, 

en el qual s’han combinat fonts quantitatives i qualitatives a fi de fer un dibuix general sobre 
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l’economia lleidatana. Cal tenir en compte que, davant una entitat de la importància econòmica 

de la ciutat de Lleida, no resulta possible de fer un anàlisi exhaustiu de totes les dimensions 

econòmiques, pel qual s’ha optat per fer una divisió sectorial.  

A la segon apart del capítol s’introdueix un anàlisi de l’ocupació. Aquest s’ha realitzat 

mitjançant la informació que ofereix l’Observatori de l’Ocupació del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies en referència les dinàmiques de contractació laboral. Aquesta 

informació s’obté mitjançant l’explotació dels actes administratius (registre de contractació), 

de manera que és una font valuosa per entendre les dinàmiques de contractació sectorial i la 

seva evolució. El tractament de la informació s’ha realitzat de forma directa, via l’extracció dels 

indicadors i el seu processament estadístic, després de la selecció i priorització d’indicadors.  

 El quart capítol introdueix els actors de desenvolupament local i ocupació. En aquest bloc es 

farà revisió dels principals actors a nivell local els quals intervenen en els processos de 

desenvolupament endogen. En una segona part d’aquest capítol es recolliran les principals 

polítiques que implementen.  

 En el cinquè es recolliran altres recursos amb potencial dinamitzador de l’economia. Aquest 

capítol es fonamentarà a partir de les consideracions dels actors participants en les diferents 

dinàmiques, com les entrevistes i les activitats participatives.  
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1.3. Estructura de la diagnosi 

L’informe socioeconòmic o diagnosi es proposa a partir de la realització d’un seguit 

d’entrevistes exploratòries i del recull d’informació en fonts primàries i secundàries en els àmbits 

següents: 

 Anàlisi territorial i demogràfic: L’anàlisi territorial s’orienta a establir elements bàsics de la 

diagnosi, en termes de situació i distribució de la població sobre el territori, equipaments, 

comunicacions i infraestructures existents; mentre que l’anàlisi demogràfic es concentra en el 

principal recurs del territori, la seva població. Té el doble objectiu de determinar els patrons de 

creixement i les característiques demogràfiques centrals.  

 Anàlisi del mercat laboral: En aquest nivell l’anàlisi es concentra en l’estructura del mercat de 

treball, estudiant la població ocupada i desocupada i establint diferents segments d’anàlisi. 

Entre aquests, s’incorporen el sexe, l’edat, nivell d’estudis i especialitats formatives i la tipologia 

dels col·lectius amb dificultats d’inserció.  

 Anàlisi dels col·lectius vulnerables: L’anàlisi del mercat laboral clourà amb un perfil dels 

col·lectius en situació de vulnerabilitat. Aquest anàlisi farà incís en la vulnerabilitat dels 

diferents col·lectius, prenent com a variables fonamentals els nivells d’ingressos i l’accés al 

mercat de treball. L’objecte d’aquest punt és localitzar els col·lectius que, per les seves 

característiques específiques, sovint relacionades amb la baixa ocupabilitat, requereixen d’un 

nivell d’atenció més elevat per garantir una efectiva igualtat d’oportunitats.  

Territori
Territori
Demografia

Mercat 
laboral

Estructura
Col·lecitius 
vulnerables

Teixit 
empresarial

Sectors econòmics
Anàlisi de l'ocupació

Altres 
recursos 

amb 
potencial

Figura 1: Estructura de la diagnosi 
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 Anàlisi del teixit empresarial: El següent nivell de l’informe socioeconòmic es refereix al teixit 

empresarial, fent especial atenció als sectors econòmics presents en el territori i la tipologia 

de l’ocupació generada i destruïda durant els darrers anys. Igualment, també s’hi té en compte 

els perfils formatius relatius a aquesta ocupació generada i destruïda; així com les previsions 

de renovació de plantilles en els propers segons anys segons les piràmides de població. 

L’anàlisi del teixit empresarial també farà un reconeixement de les infraestructures existents 

que afavoreixin la ubicació d’empreses, així com les possibles necessitats de sòl industrial.  

 Actors i polítiques de desenvolupament local: El següent nivell de la diagnosi es concentrarà 

en un anàlisi dels actors i les relacions que s’estableixen entre ells, així com les polítiques que 

s’implementen en l’àmbit del desenvolupament local i els resultats d’aquestes.  

 Altres recursos amb potencialitat de dinamització territorial: Aquest nivell d’anàlisi tindrà en 

compte els recursos presents en el territori i els quals poden suposar oportunitats en termes 

de creació d’ocupació, emprenedoria i altres avantatges en relació a la millora de la qualitat de 

vida dels habitants.  

 Síntesi qualitativa: Finalment, s’introduirà un recull de les conclusions extretes en les 

entrevistes en relació al propi pla d’actuació. Aquesta síntesi servirà per realitzar un primer 

esquema de l’anàlisi DAFO, el qual serà completat mitjançant un seguit d’activitats 

participatives en les quals prendran part els actors seleccionats per la diagnosi; el qual, al seu 

temps servirà com a base per a la construcció estratègica que s’introdueix al volum següent.  
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Figura 2: Esquema de la diagnosi 
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2. Anàlisi territorial i demogràfic 

Tot procés de planificació estratègica ha de determinar de forma acurada quin és el seu territori de 

referència i quins són els trets fonamentals de la població que l’habita. En aquest capítol ens 

concentrarem en aquests dos elements fonamentals.  

El primer focus d’anàlisi es fixa en les característiques generals de l’àmbit territorial de Lleida des 

d’una perspectiva física. S’orienta a localitzar els elements territorials, entesos com la realitat 

geogràfica i física que condiciona el potencial de creixement del territori. Aquesta fase té dos grans 

nivells: 

 Anàlisi territorial. 

 Anàlisi demogràfic 
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Anàlisi 
demogràfic
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2.1. Anàlisi territorial 

La primera fase d’aquest informe socioeconòmic s’orienta a determinar les característiques 

generals del territori objecte d’anàlisi. En aquest sentit, s’estudiaran els següents àmbits prenent 

en consideració la dualitat entre la realitat de la comarca amb la pròpia capital. 

Aquest anàlisi es composa dels següents punts: 

 Situació geogràfica i distribució de la població.  

 Infraestructura i equipaments. 

  

Situació 
geogràfica i 
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 Situació geogràfica i distribució de la població 

Situada al sector nord de la comarca del Segrià, la ciutat de Lleida és la capital comarcal, provincial 

i de l’àmbit territorial de Ponent. Amb 138.144 habitants, és la sisena ciutat més poblada de 

Catalunya, i la més gran fora de l’àrea metropolitana de Barcelona.   

La ciutat ha crescut i s’estén per una zona privilegiada, el Pla de Lleida, un punt de convergència  

de les valls fluvials que davallen dels Pirineus amb les rutes naturals entre les zones costaneres 

catalanes i l’interior peninsular.  

En termes econòmics, la dimensió de la ciutat la converteix en el principal pol d’atracció industrial 

i de serveis de les terres de Ponent i també s’estén per bona part de territoris aragonesos. Tot i la 

importància d’indústria i serveis, no és possible entendre la realitat de Lleida sense el paper de 

l’agricultura, la qual ha esdevingut un motor d’indubtable importància de la nostra economia.  

La indústria és un testimoni de la importància del sector primari. Bona part de la nostra estructura 

fabril manté un fort lligam amb el sector agroalimentari comarcal, amb presència tant d’activitats 

derivades de l’agricultura, principalment fruitera, com de la ramaderia, amb una cabana porcina 

molt important, les quals han creat enormes conglomerats amb integració vertical i horitzontal. 

Juntament amb això, trobem també indústria derivada, amb un molt notable ram del metall, el qual 

ha estat una activitat tradicionalment important al territori, possiblement empesa per la necessitat 

de maquinària especialitzada a l’agricultura i la ramaderia.  

Figura 3: Ubicació regional de Lleida 

Font: elaboració pròpia amb cartografia ICC i freeshp, 2017. 
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El sector terciari és, en tot cas, la principal font econòmica. Lleida és el centre comercial i de 

serveis d’una gran àrea que arriba molt més enllà dels propis límits administratius i de la comarca. 

L’estructura comercial lleidatana està composada principalment per establiments de petita 

dimensió, amb una estructura formada per un mixt de comerços amb botigues encara avui força 

tradicionals als quals durant els darrers anys s’hi ha afegit una notable quantitat de grans 

superfícies.  

 Dades bàsiques del municipi 

El municipi de Lleida té una superfície de 212,3 km2, el qual el converteix en el terme més gran de 

la comarca del Segrià i el sisè per grandària a Catalunya. A 31 de desembre de 2016, el padró 

municipal indica una població de 138.144 habitants, el qual suposa una densitat de 650,7 

habitants per quilòmetre quadrat. El terme municipal, però, no és gens homogeni i presenta dues 

grans zones ben diferenciades: la ciutat, en referència a la zona urbana i residencial, i l’Horta, en 

referència a les vastes extensions de territori agrícola que l’envolten i que caracteritzen la 

morfologia de la ciutat.  

Tal com és habitual a la zona del Pla de Lleida, el municipi és bàsicament pla, el qual ha permès 

desenvolupar una profusa activitat agrícola. De fet, encara el 93,3% de la superfície municipal és 

conreada, principalment amb fruiters (42%) i conreus herbacis (31%) en regadiu.  

Figura 4: mapa d’altitud ortomètrica de Lleida 

Font: ICC, 2017. 
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Figura 5: Mapa de cobertes del sòl 

 
Font: elaboració pròpia amb cartografia ICC i CORINE, 2017 
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Les diferents zones urbanes del municipi sumen una superfície total de 

94,9 km2, el qual és el 44,7% del total del terme. L’espai està repartit en 

nou districtes i vuitanta-una seccions censals, els quals no coincideixen 

amb els onze barris de la ciutat1:  

 Centre Històric: És la part més antiga de la ciutat. Pel carrer Cavallers 

es pot arribar a la Seu Vella, que es troba a la part alta del turó que 

domina la ciutat (conegut com el "Turó de la Seu"). En aquesta zona 

entre d'altres, es troben el carrer Major, el carrer Sant Antoni, el carrer 

Magdalena i el carrer del Carme. Destaca el gran nombre de locals 

comercials que alberguen, rebent per això el nom de "Eix Comercial" 

(Eix comercial, un dels més llargs d'Europa amb més de 4 km de 

longitud, que alberga a la plaça de "Sant Joan" una de les escales 

mecàniques més altes d'Espanya). 

 Cappont: Juntament amb Pardinyes i Balàfia, és el barri que més està 

creixent. Amb grans centres d'oci i el campus universitari de la UdL. 

Està situat al marge esquerre del riu Segre. Compta amb el parc dels 

Camps Elisis. Al final d'aquests es troba el recinte firal "Fira de Lleida". Cappont s'està perfilant 

                                                        

 

1 Font: www.paeria.es, 2017.  

Figura 6: Districtes de Lleida 

Font: elaboració pròpia amb cartografia INE, 2017. 

http://www.paeria.es/
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com un dels barris més moderns de Lleida, en el qual s'estan ubicant les principals firmes 

d'hipermercats i centres comercials nous de la ciutat. 

 La Bordeta: Situat al extraradi de la ciutat, és el barri més poblat de Lleida. Entre aquest barri i 

el de Cappont s'està executant la zona residencial coneguda com Copa d'or, una de les 

actuacions urbanístiques més important de la ciutat. 

 Magraners: És el barri d'accés a la ciutat pel sud (carretera de Tarragona), aïllat de la resta de 

la ciutat per zones industrials Polígon Industrial dels Frares per l'est i Polígon industrial de 

Mecanova pel nord, per la seva oest està en fase d'urbanització, una altra gran actuació 

residencial que sens dubte renovarà el barri. 

 Pardinyes: Situat en una zona privilegiada envoltat de naturalesa, Parc de la Mitjana, i diverses 

zones d'oci i de passeig. Barri històricament vinculat al ferrocarril, l'estació de Renfe ho separa 

del centre històric. Amb amplis carrers i una rambla que és una de les més llargues de 

Catalunya. Paral·lel al riu Segre s’hi ha construït el nou palau de congressos La Llotja i al costat 

un nou pont. Compta amb el Pavelló Barris Nord. 

 Balàfia: Situat entre els del Secà de Sant Pere i Pardinyes. Està experimentant un gran 

creixement residencial sobretot entre les zones properes al Secà de Sant Pere i la carretera de 

Torrefarrera (Vall d'Aran). 

 Secà de Sant Pere: Barri històric al nord de la ciutat fundat per immigrants en les dècades de 

1950 i 1960, també denominat com "El Secà". 
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 Zona Alta-Camp d'esports-Fleming: Barri on s'alternen grans edificis residencials amb grans 

centres comercials i cases unifamiliars. El seu nom prové de l'estadi de futbol (UE Lleida) situat 

a la zona. És la zona de l'eixample de la ciutat. 

 La Mariola: Barri històric de la ciutat on s'ubiquen nombrosos blocs de vivendes de protecció 

oficial construïts durant el franquisme. Actualment s'està executant un procés de rehabilitació 

sufragat per Adigsa (Generalitat) i expandint-se cap al turó de Gardeny. 

 Ciutat Jardí: Barri residencial, de cases unifamiliars majoritàriament, situat a la sortida de Lleida 

per la carretera d'Osca, on s'ubica el jardí botànic de la ciutat. 
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Figura 7: Mapa del planejament urbanístic i barris de la ciutat 

 

  

Font: RPUC, 2017. 
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Igualment, a més a més dels 11 barris, la ciutat està formada per 14 

nuclis de població, els quals es distribueixen arreu del terme, alguns 

dels quals coincideixen amb els barris, però que en general tampoc són 

iguals:  

1. Les Basses d’Alpicat. 

2. Butsènit. 

3. Castell de Gardeny.  

4. Gualda. 

5. Lleida. 

6. Llívia. 

7. Magraners. 

8. Polígon industrial del Segre.  

9. Raimat. 

10. Sucs i Suquets. 

11. Torres de Sanui. 

12. Cerdera i Cerdera Baixa. 

  Font: elaboració pròpia amb cartografia ICC, 
2017. 
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Figura 8: Ortofotoimatge del terme municipal i nuclis de població 
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 Distribució geogràfica de la població 

Els usos del sòl troben un paral·lelisme clar en la distribució de la població. Per comprovar-ho, 

disposem de la xifra de volum de població per districte i per secció censal, mitjançant les quals 

podem veure quines zones són les més poblades i quines les menys.  

Ja hem comentat que la població total de la ciutat de Lleida, segons el padró municipal d’habitants, 

a 31 de desembre de 2016, és de 138.144 persones. Tot i això, ja hem vist que ens trobem davant 

un terme molt gran i són d’esperar importants diferències en termes de distribució geogràfica de 

la població, com efectivament passa.  

Atès que el cens no ens ofereix les dades per barris sinó que ho fa en districtes i seccions censals, 

hem d’adaptar la nostra metodologia a aquest sistema. En aquest sentit, els districtes més poblats 

de la ciutat són el 06, el qual està format per part de la Zona Alta i Balàfia; amb 27.617 habitants i 

el 01, el qual abastaria els barris de Rambla Ferran – Estació, Pardinyes i el Secà de Sant Pere, amb 

26.460 habitants. A continuació trobem el 04, el qual estaria composat per la Mariola i part del 

Centre Històric, amb 22.182. Més enllà, trobem el 07, el qual estaria format aproximadament per la 

Bordeta i Magraners, amb 16.041; el 02, principalment Cappont, amb 15.306; el 05, el qual 

correspondria amb l’entorn del Camp d’Esports, amb 13.243 

Finalment els districtes formats principalment pels nuclis descentralitzats serien les zones on hi 

hauria menys població: el 08 està format per Ciutat Jardí, Raïmat, la Cerdera i Sucs, sumant 5.326 

habitants i el 09, format per Llívia i Gualda, amb 3.362. 

Figura 9: Població per districtes 
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Taula 1: Aproximació dels districtes a la realitat territorial de Lleida 

Districte Població (2016) Unitats territorials aproximades 
25120-01 26.460 Rambla Ferran, Pardinyes i Secà de Sant Pere  
25120-02 15.306 Cappont i Polígon del Segre 
25120-03 8.607 Part del Centre Històric i zona instituts 
25120-04 22.182 Mariola i part del Centre Històric 
25120-05 13.243 Part de la Zona Alta – Camp d’Esports 
25120-06 27.617 Part de la Zona Alta i Balàfia 
25120-07 16.041 Bordeta i Magraners 
25120-08 5.326 Ciutat Jardí, Raïmat, la Cerdera i Sucs 
25120-09 3.362 Llívia i Gualda 

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT i cartografia ICC, 2017. 

  

Igualment, amb les seccions censals podem veure amb més detall el nucli urbà. La secció més 

poblada és al districte 7, secció 001, amb 3.321 habitants (a la Bordeta); seguida per la secció 004 

del districte 2, amb 3.119 (a Cappont) i la secció 007 del districte 1, amb 3.060 habitants (entorn 

del Barris Nord). Les menys poblades són la secció 005 del districte 3, amb 617 (Instituts), la secció 

005 del districte 6, amb 705 (entre Ricard Vinyes i Carrer Enric Granados) i la secció 007 del districte 

3, amb 754 habitants (entre Alcalde Costa i Carrer Acadèmia). 

A la figura també s’hi inclou la densitat de població de cada secció, el qual ens permet veure 

algunes diferències amb la distribució total de la població, situant les zones més poblades a una 

àrea definida per la corona de Passeig de Ronda i Prat de la Riba.  
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Figura 10: Població per seccions censals i densitat de població al centre de Lleida 

 

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT i cartografia ICC, 2017 
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 Infraestructura i equipaments 

Els equipaments i les infraestructures són un dels condicionants bàsics del dinamisme econòmic 

dels territoris, ja que són un element de partida per aportar les condicions que requereixen les 

empreses per dur a terme llurs cadenes productives.  

En aquest sentit, una bona base d’infraestructures no solament aporta una mobilitat millor, i per 

tant facilita les relacions comercials, sinó que també cal adonar-se de la importància que tenen en 

altres dimensions, com són generar treballadors i gestors empresarials més ben formats i més 

sans; de la mateixa manera que una adequada organització administrativa afavoreix un procés de 

presa de decisions més acurat i sensible a les necessitats 

dels teixits econòmics. 

A les pàgines següents inclourem una mapificació de les 

categories d’equipaments següents:  

 Agricultura, Treball i Tecnologia i innovació. 

 Salut. 

 Educació i formació. 

 Recerca, suport a l’empresa i universitat.  

 Societat i Turisme. 

 Polígons industrials.  
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Figura 11: Equipaments relacionats amb l’ocupació i amb la salut 

 

  

Font: elaboració pròpia amb dades obertes de la Generalitat de Catalunya i cartografia ICC, 2017 
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Figura 12: Equipaments relacionats amb l’Educació i la formació i amb la Recerca, el suport a l’empresa i la universitat 

 

Font: elaboració pròpia amb dades obertes de la Generalitat de Catalunya i cartografia ICC, 2017 
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Figura 13: Equipaments relacionats amb la Societat i el turisme i Polígons industrials 

 

  

Font: elaboració pròpia amb dades obertes de la Generalitat de Catalunya i cartografia ICC, 2017 
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2.2. Anàlisi demogràfic 

El desenvolupament local exigeix la mobilització i valorització com a tasca decisiva, pel qual és 

imperativa una concepció àmplia del concepte de recurs humà, el qual no és solament una eina o 

factor de producció, sinó un actor bàsic del procés de desenvolupament local. Per tant, el segon 

focus d’anàlisi de la diagnosi es concentrarà en els recursos humans presents en el territori 

comarcal. El coneixement de la base demogràfica i les característiques del  mercat de treball local 

són un condicionant sine qua non per implementar polítiques realistes i amb veritable capacitat 

d’impacte i obtenció de resultats.  

En aquest bloc s’introduirà un anàlisi sobre fonts secundàries orientat a localitzar la situació de la 

població local, en el referent a l’equilibri de sexes, la piràmide de població i altres indicadors 

demogràfics. L’impacte d’aquestes dades sobre el desenvolupament local és molt important, ja 

que mostren una realitat de la població. 

 Evolució de la població. 

 Indicadors socioeconòmics.  

  Evolució de la 
població.

Indicadors 
socioeconòmics.
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 Demografia 

En aquesta fase de la diagnosi intentarem descriure la situació de la població de Lleida en termes 

globals respecte el conjunt de la població catalana, valor que farem servir d’element de control.  

S’observaran els temes següents: 

 Població total. 

 Població per sexe. 

 Població per grups d’edat.  

 Piràmides de població. 

 Població per procedència i població estrangera.  
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 Població total 

Segons el padró municipal, a data de 31 de desembre de 2016, la població de 

Lleida ciutat era de 138.144 habitants. Si iniciem l’anàlisi a l’any 1998, ens trobem 

que la població ha crescut un 23,1%, gairebé la mateixa quantitat en la que ho ha 

fet el conjunt de Catalunya (22,4%).  

Com es mostra a les figures, l’evolució ha estat també similar, però amb algunes 

diferències que són importants de subratllar, les quals dibuixen quatre escenaris:  

 Entre 1999 i 2004, l’evolució es creixent de forma paral·lela, amb indicadors 

gairebé idèntics als dos nivells.  

 Entre 2004 i 2009 trobem una etapa d’alt creixement, en alguns anys superior 

al 3%, el qual és més alt  a la ciutat que no pas al conjunt, en alguns casos de 

més d’un 1% superior.  

 Entre 2010 i 2013 entrem en una etapa de creixement reduït, per sota de l’1%. 

Encara així, els indicadors de Lleida són significativament més alts que els 

catalans.  

 A partir de 2013 entrem en una etapa de regressió demogràfica lleu, amb 

xifres entorn el -0,5%.  
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Figura 14: Evolució de la població i diferències de padró interanuals 

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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 Població per sexe 

En relació al sexe de la població, a Lleida hi trobem un 49,4% d’homes, una xifra 

lleugerament  més elevada que la mitjana catalana, la qual és del 49,2%. Els 

territoris amb majoria de població femenina tradicionalment s’han identificat amb 

zones més urbanes, mentre que els territoris amb majoria masculina tendeixen a 

ser zones més rurals.  

Com podem veure a la figura, l’evolució de la població masculina de Lleida ha 

estat parella amb l’evolució de la població catalana. De nou, prenen el 1998 com 

a data de sortida, podem veure dos períodes clarament diferenciats.  

 Al primer, el qual arriba fins el 2009, la relació de població masculina va 

creixent, passant del mínim a l’any 2000, amb 48,6% d’homes fins el seu valor 

més elevat, al 2009, quan va arribar al 49,9%, el valor més elevat del període. 

Aquí hi destaca el creixement de 2005, quan els homes de Lleida van avançar un 1,1% en relació 

a les dones.  

 A partir d’aquest moment, veiem que la població masculina torna a decaure. Com dada a tenir 

en compte veiem que també a partir de 2008 la població masculina de Lleida supera la mitjana 

catalana, situació que es manté fins el final de la sèrie.  
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Figura 15: Població masculina sobre el total de població 

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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 Població per grups d’edat 

Segons les dades corresponents al padró de 2016, la distribució per grups d’edat 

a Lleida  segueix un patró força similar al conjunt català:  

 De 0 fins els 29 anys, tots els grups tenen un pes similar, entorn el 5%. La 

població menor de 30 és el 31,6% del total de Lleida, mentre que a Catalunya 

és del 30,7%.  

 Els grups d’edat majoritaris es troben en els tres estrats entre 35 i 49 anys, 

ocupant el 25,4% de la població lleidatana, tot just dues dècimes per sobre de 

la mitjana catalana per aquests mateixos nivells.  

 A partir dels 44 s’aprecia un descens del pes de cada grup. El descens és molt 

progressiu, fins i tot al final de la sèrie. Un 44,3% de la població lleidatana es 

troba en aquest grup, mentre que la mitjana catalana és del 45,1%.  

 

Per veure l’evolució amb més claredat, hem agrupat els indicadors quinquennals en 

sis nivells aproximats a les etapes vitals de la persona.  

A la figura següent podem veure que la tònica general és el manteniment de la 

tendència, però cal apreciar-hi alguns elements importants:  

 Lleida Catalunya 
De 0 a 14 21.725 15,7% 1.180.054 15,7% 
De 15 a 29 21.914 15,9% 1.130.744 15,0% 
De 30 a 44 33.375 24,2% 1.820.821 24,2% 
De 45 a 64 37.630 27,2% 2.011.700 26,7% 
De 65 a 84 19.480 14,1% 1.158.651 15,4% 
85 i més 4.020 2,9% 220.626 2,9% 
Total 138.144 100,0% 7.522.596 100,0% 

0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
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10,0%

Figura 16: Distribució per edats (2016) 

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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 El fenomen més destacat és el descens del pes del grup de 15 a 29 anys, el qual passa del 22% 

de la població al 2000 al 15% al 2016. Com es pot veure, es tracta d’una caiguda progressiva, 

equivalent al -33,2% i amb una mitjana del -2,1% anual.  

 Els majors de 85 presenten l’evolució creixent més important. Passen d’un 1,9% al 2,9%, el qual 

suposa un increment del 58,5%. A l’igual que en el cas anterior, és un creixement progressiu, 

amb una mitjana del 3,7% anual. 

 El  grup de 30 a 44 presenta una evolució canviant. Fins el 2009 havia anat guanyant 

significació, però a partir d’aquest moment comença a caure, i ho fa cada vegada de forma més 

accelerada, degut a l’envelliment d’aquestes generacions nombroses combinades amb la 

manca de relleu.  

Figura 17: Evolució de la població per grups d’edat a Lleida (2000-2016) 
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 Piràmide de població 

A continuació combinarem els indicadors de sexe i grups d’edat per construir les piràmides de 

població catalana i lleidatana. Com podem veure, les dues piràmides presenten distribucions 

gairebé idèntiques. Es tracta de piràmides de tipus romboïdal, les quals són característiques de les 

societats modernes, en les quals la base és més estreta que la zona mitjana i la zona alta es 

perllonga, una distribució que fa pensar en problemes de relleu generacional a mig termini. 

Figura 18: Piràmides de població de Lleida i Catalunya (2016) 

 
Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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 Població per nivell d’estudis i especialitat formativa 

Pel que fa al nivell d’estudis i especialitat formativa, el Cens de Població i Habitatge de 2011 ens 

permet obtenir la taula següent:  

Taula 2: Població en relació nivell d’estudis i la especialitat formativa 

 Analfabets 
Sense 

estudis 
Primer grau Segon grau Tercer grau 

No és 
aplicable 

Total general 

Agricultura, ramaderia, pesca i veterinària 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,0% 0,0% 1,3% 
Arquitectura, const., form. tècnica i indust. 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 1,5% 0,0% 5,4% 
Arts i humanitats 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,7% 0,0% 1,8% 
Ciències i informàtica 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 1,1% 0,0% 1,9% 
Dret i ciències socials 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 4,3% 0,0% 6,9% 
Educació 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 3,3% 0,0% 3,3% 
No és aplicable 1,3% 5,8% 11,4% 37,4% 0,0% 17,7% 73,5% 
Altres serveis 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,2% 0,0% 1,8% 
Salut i serveis socials 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 2,9% 0,0% 4,0% 
Total general 1,3% 5,8% 11,4% 47,9% 15,9% 17,7% 131.040 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de Població i Habitatge  de 2011, 2017. 

A la qual podem veure què, per nivell d’estudis, la població de Lleida:  

 Un 1,3% de la població es declarava analfabeta i un 5,8 sense estudis.  

 Un 11,4% té estudis de primer grau, el qual equival a haver anat a l’escola cinc anys o més, però 

no haver arribat al darrer curs de EGB o ESO.  

 El 47,9% té estudis de segon grau. Dins d’aquestes persones:  

 El 25,5% va arribar al darrer curs d’EGB o ESO.  
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 Un 11,8% de Batxillerat, BUP, COU o similars.  

 Un 5,4% FP de grau mitjà, FPI o similars.  

 Un 5,1% FP de grau superior, FPII o similars. 

 El 15,9% té estudis de tercer grau:  

 1,1% Grau universitari o equivalent.  

 6,6% Diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent. 

 6,8% Llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o equivalent. 

 0,9% Màster oficial universitari, especialitats mèdiques o assimilables.  

 0,5% Doctorats.  

 El 17,7% restant no és aplicable a aquesta classificació.  
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Afegint-hi les especialitats podem presentar la taula següent:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Analfabets         1,3% 1,3% 
Sense estudis         5,8% 5,8% 
No és aplicable         17,7% 17,7% 
Primer grau          11,4% 11,4% 
Segon grau 0,1% 0,1% 2,7% 0,8% 3,9% 0,2% 1,1% 1,6% 37,4% 47,9% 
 Batxillerat, BUP, Batxillerat Superior, COU, PREU         11,8% 11,8% 
 FP grau mitjà, FPI, Oficialia industrial o equivalent, Grau Mitjà de 

Música i Dansa, Certificats d'Escoles Oficials d'Idiomes 
0,0% 0,0% 1,3% 0,2% 1,9% 0,1% 0,7% 1,2%  5,4% 

 FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o equivalent 0,1% 0,1% 1,4% 0,7% 2,0% 0,1% 0,5% 0,4%  5,1% 
 Va arribar al darrer curs d'EGB o ESO o té el Certificat d'Escolaritat o 

d'Estudis Primaris 
        25,5% 25,5% 

Tercer grau 3,3% 1,7% 4,3% 1,1% 1,5% 1,0% 2,9% 0,2%  15,9% 
 Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica 

o equivalent 
2,0% 0,1% 1,5% 0,2% 0,7% 0,3% 1,7% 0,2%  6,6% 

 Doctorat 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%  0,5% 
 Grau universitari o equivalent 0,3% 0,1% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0%  1,1% 
 Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent 0,9% 1,5% 2,1% 0,6% 0,7% 0,5% 0,4% 0,0%  6,8% 
 Màster oficial universitari (posterior a 2006), Especialitats mèdiques 

o assimilables 
0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 0,0%  0,9% 

Total general 3,3% 1,8% 6,9% 1,9% 5,4% 1,3% 4,0% 1,8% 73,5% 100,0% 
1 – Educació; 2 - Arts i humanitats; 3 – Dret i Ciències Socials; 4 – Ciències i informàtica; 5 - Arquitectura, construcció, formació tècnica i industrials; 6 - Agricultura, ramaderia, pesca i veterinària; 7 - Salut 

i serveis socials; 8 – Altres serveis; 9 – No aplicable. 
 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens de Població i Habitatges de 2011, 2017.  
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Si deixem de banda els nivells d’estudis sense especialitat, trobem:  

 FP de grau mitjà i família: El grup majoritari és Arquitectura, construcció i formació tècnica 

(35,1% del total d’aquest nivell), seguit per Dret i Ciències Socials (22,5%) i Altres serveis 

(22,5%).  

 FP de grau superior i família: Els grup majoritaris tornen a ser Arquitectura, construcció i 

formació tècnica (39,6%) i Dret i Ciències Socials (27%). El tercer ara és Ciències i informàtica 

(13,1%). 

 Grau universitari o equivalent: Els majoritaris són el Dret i les Ciències Socials (37,7%), 

l’Educació (28,2%) i Salut i serveis socials (17,3). 

 Diplomatura universitària i família: El grups majoritaris són l’Educació (29,5%), la Salut i Serveis 

Socials (26,3%) i el Dret i Ciències Socials (22,2%).  

 Llicenciatura universitària i família: Els majoritaris són Dret i Ciències Socials (30,8%) i Arts i 

Humanitats (21,4%).  

 Màster oficial universitari i especialitats mèdiques: Hi dominen la Salut i Serveis Socials (38,9%) 

l’Agricultura, ramaderia, pesca i veterinària (25,1%) i el Dret i les Ciències socials (22,6%).  
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 Població per procedència 

Segons les dades del padró municipal d’habitants, de les 138.144 persones que 

vivien a Lleida al 2016, el 64% ha nascut al Segrià. Es tracta d’un indicador un 17% 

superior a la mitjana catalana, on el recompte de persones nascudes a la mateixa 

comarca que on resideixen és del 45,5%.  

De fet, en aquest àmbit trobem notables diferències entre la distribució de la 

població a Lleida i al conjunt de Catalunya:  

 La ciutat de Lleida encara té un component de població local, és a dir, 

persones nascudes a la mateixa comarca on resideixen, un 17% més alt que 

no pas la mitjana catalana.  

 Lleida té una capacitat d’atracció de persones procedents d’altres comarques 

catalanes un 43,8% per sota de la mitjana. És a dir, la població de Lleida té un 

component més local que no pas la mitjana.  

 Pel que fa a les persones nascudes a la resta de l’estat, la ciutat de Lleida 

queda un 13,9% per sota de la mitjana catalana.  

 Finalment, pel que fa a persones estrangeres, la immigració a Lleida és un 

18,7% per sobre de la mitjana catalana.  

En relació a l’evolució dels diferents grups, la figura següent ens permet observar algunes 

particularitats: 

53,3%

10,9%

15,4%

20,4%

Mateixa comarca Altra comarca Resta Estat Estranger

45,5%

19,3%

17,9%

17,2%

Mateixa comarca Altra comarca Resta Estat Estranger

Figura 19: Població per procedència a Lleida (a sobre) i a Catalunya (a 
sota), 2016 

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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Figura 20: Evolució de la població per procedència a Lleida (esquerra) i Catalunya (dreta), de 2000 a 2016 

 

 En els dos casos, veiem que la població local perd pes relatiu entre el 2000 i el 2009, en paral·lel 

al creixement de la població estrangera. A partir d’aquesta data les dues tendències s’igualen i 

s’aprecia una recuperació de la població local.  

 La població d’altres comarques presenta la línia més plana de tots els casos. En el cas de Lleida, 

s’aprecia una lleu caiguda, però és deguda a l’efecte estadístic.  

 La població procedent de la resta de l’estat mostra una caiguda, la qual també ho és en xifres 

absolutes, passant de ser el segon grup al tercer en els dos casos.  
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Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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Detall de la població estrangera 

A continuació ens fixarem exclusivament en la població estrangera. Abans ja hem 

vist com ha estat el grup que més ha crescut, passant de significar tot just el 2,5% 

de la població lleidatana a l’any 2000 a ser el 20,4% al 2016, i també que aquest 

creixement es va donar especialment entre el 2000 i el 2009, coincidint amb el 

període de major prosperitat econòmica. A la dreta veiem que la evolució ha estat 

força similar en els dos casos.  

En l’actualitat, la població estrangera a Lleida té una distribució per sexes diferent 

de la de la població local, ja que entre els estrangers hi ha una clara majoria 

d’homes, amb un 54,3% del total. Aquesta situació també la veiem a la mitjana 

catalana, però no tant marcada, amb un 50,3% d’homes.  

Si ens fixem en l’evolució tornem a veure el mateix efecte, però podem deduir 

alguns fets interessants:  

 Al començament de la sèrie, els homes són majories més àmplies entre els 

estrangers. A partir de 2005 la relació de sexes es comença a equilibrar.  

 Tot i que les diferències són petites, sí que es pot interpretar que l’emigració a 

Lleida té un patró segons el qual primer arriben els homes i després arriben les 

dones, possiblement relacionat amb processos de reagrupament familiar.  
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Figura 21: A sobre, evolució de la població estrangera. A sota, evolució del 
percentatge d’homes estrangers sobre el total. (2000-2016). 
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Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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Per veure com es distribueix la població estrangera en franges de sexe i edat, podem construir una 

piràmide de població en la qual només tinguem en compte les persones nascudes fora de l’estat.  

 Podem veure una forma gairebé romboïdal, molt marcada, amb una zona mitjana molt més 

ampla que la zona de la cúspide i la base, quelcom previsible tenint en compte la naturalesa 

del fenomen de la immigració.  

 Com ja hem vist abans, la zona masculina és molt més extensa al cas de Lleida, especialment 

als nivells de 30 a 44 anys.  

 El nivell més nombrós, tant entre els homes com entre les dones, és al grup de 35 a 40 anys.  

Figura 22: Piràmide de població estrangera (2016) 
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 Recull d’indicadors demogràfics 

En aquesta fase de la diagnosi intentarem descriure la situació de la població de Lleida en termes 

econòmics respecte el conjunt de la població catalana, valor que farem servir d’element de control.  

S’observaran els temes següents: 

 Indicadors de renda. 

 Estadística tributària.  

 Transports.  

 Indicadors demoscòpics.   

Indicadors de 
renda.

Estadística 
tributària. Transports. Indicadors 

demoscòpics. 
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 Indicadors de renda 

La renda és un dels principals indicadors de la riquesa d’un territori, ja que indica quina és la 

disponibilitat econòmica mitjana de la població. Dins aquest grup es presentaran: 

 Producte Interior Brut. 

 Renda familiar disponible bruta.  

Producte Interior Brut (PIB) 

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats 

productores en el territori. Aquest indicador diferenciarà entre les dades amb base 2010 i 2008, 

atès que la metodologia canvia segons els períodes, quelcom que fa que la mesura resulta 

incoherent i pugui conduir a errors.  

Segons la dada corresponent 

a 2015, la última disponible, el 

PIB de Lleida va ser de 3.947,9 

milions d’Euros, el qual suposa 

una mitjana de 29.100 € per 

habitant. Al mateix període 

Catalunya havia generat un 

PIB de 214.927,3 milions 

 

Període 
Catalunya Lleida 

PIB milions d'euros 
PIB  per habitant. 

Milers d’euros. PIB milions d'euros 
PIB  per habitant. Milers 

d'euros 
PIB  per habitant. Índex 

Catalunya=100 

2015 214.927,3 28,9 3.947,9 29,1 100,8 

2014 206.776,3 27,8 3.788,8 27,9 100,1 

2013 203.240,5 27,3 3.912,8 28,6 104,9 

2012 204.271,8 27,2 3.822,2 27,8 101,9 

2011 209.716,2 27,9 3.866,7 28,1 100,6 

Taula 3: PIB a Catalunya i Lleida, amb base 2010 

Font: IDESCAT, 2017. 
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d’Euros amb una mitjana de 28.900 Euros per habitant, de manera que l’indicador 

de Lleida és un 0,8% més elevat que la mitjana catalana.  

Per poder comparar la evolució a més llarg termini, hem combinat els indicadors 

procedents de la base 2010 i la base 2008 en PIB per habitant, amb el qual 

obtenim la figura de la dreta, a la qual podem veure: 

 L’evolució del PIB per càpita de Lleida ha estat similar a la mitjana catalana, i 

de fet, els indicadors són molt pròxims, tot i amb el canvi de metodologia.  

 La caiguda del PIB per càpita va ser molt intensa entre el 2008 i el 2009, els 

primers anys de la crisi econòmica, i es va mantenir entorn els 27.700 € fins 

el 2012.  

 A Lleida, al 2013 s’aprecia una punta fins els 28.600 €, al mateix moment que a Catalunya 

s’assolia la segona xifra més baixa del període, amb 27.300.  

 Entre el 2014 i el 2015 es pot veure un període de recuperació, tot i que encara no s’assoleixen 

els nivells anteriors a la crisi econòmica de 2008. 
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Figura 23: PIB per càpita, en milers d’Euros (2008-2015) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017. 
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Renda familiar disponible bruta (RFDB) 

L'operació estadística Renda familiar disponible bruta és la macromagnitud que mesura els 

ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. 

Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva 

aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), però 

també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les 

prestacions socials. 

Al 2013, la darrera dada disponible, La RFDB de Lleida és de 1.970.016.000 Euros, el qual suposa 

una mitjana per habitant de 14.400 €. Es tracta d’un indicador un -11,1% per sota de la mitjana 

catalana.  

En aquest sentit, la taula següent ens mostra com ha anat evolucionant la RFDB:  

Taula 4: RFDB (2008-2013), en milers d’Euros 

Període 
Catalunya Lleida 

RFDB RFDB / habitant RFDB RFDB / habitant i=100 CAT 
2013 120.765.499 16,2 1.970.016 14,4 88,9 

2012 122.184.921 16,3 2.023.657 14,7 90,2 

2011 125.426.541 16,7 2.070.199 15 90 

2010 125.141.484 16,9 2.315.519 17,1 101,4 

2009 128.665.496 17,4 2.381.582 17,8 101,9 

2008 127.083.133 17,4 2.332.723 17,7 101,8 
Font: IDESCAT, 2017 

Segons això, podem destacar :  Figura 24: RFDB per habitant, en milers d’Euros (2008-2013) 
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 La RFDB lleidatana va assolir el seu màxim al 2009, amb un total de 2.381.582.000 Euros, el 

qual es tradueix en 17.800 Euros per habitant. També va ser el moment on la 

diferència amb la mitjana catalana va ser més alta (+400€).  

 Fins aquest moment la mitjana de Lleida havia estat per sobre de la catalana. 

A partir d’ara, Lleida quedarà per sota en termes de RFDB.  

 A partir de 2010, la caiguda de la RFDB de Lleida s’accelera molt per sobre de 

la mitjana. Al 2011 va reduir en 2.000 € per habitant (tot i que el canvi de 

metodologia comentat al punt anterior pot haver exagerat la dada) i es situa 

1.700 Euros per sota de la mitjana catalana.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017. 



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 

 Pàgina 61 
 

 Estadística tributària 

Els tributs són una segona via per analitzar el potencial econòmic d’un territori, ja que possibilita 

entendre de quina manera es distribueix la riquesa entre els ciutadans. Això ens permet entendre 

quin tipus de recursos existeixen, així com valorar el nivell de pressió fiscal existent. Dins aquest 

grup es presentaran els indicadors següents:  

 Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 

 Impost de Béns Immobles (IBI) 

Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 

L’IRPF és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda 

dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies 

familiars i personals que hi concorren.  

La base imposable és l’import format pel total de rendiments obtinguts pel 

contribuent durant el període impositiu. Inclou els rendiments del treball, el capital 

mobiliari i immobiliari, els rendiments empresarials i professionals i les variacions 

patrimonials. La quota resultant de l’autoliquidació és la quantia resultant de 

minorar a la quota líquida les deduccions per doble imposició i les compensacions 

fiscals.  
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Figura 25: Evolució de la base imposable de l’IRPF (2000-2013) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017. 
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Les darreres dades disponibles corresponen al període de 2014. Durant aquest 

any, la base imposable mitjana de Lleida va ser de 19.336 €, amb una quota 

resultant de 5.204 €. Aquestes xifres situen la ciutat per sota de la mitjana 

catalana, un -7,5% en el cas de la base imposable i un -11,1% en el cas de la quota 

resultant.  

Prenent com referència l’any 2000, la base imposable tingut un comportament 

canviant. A Lleida, fins el 2008 va créixer de forma substancial, amb una mitjana 

del 9,3% anual, mentre que  a partir d’aquesta data s’estabilitza i fins i tot cau. 

Entre 2009 i 2014 tenim una reducció del -0,8% anual.  

Un altre element que ens mostra l’anàlisi de la base imposable és veure que la 

diferència de renda entre la ciutat de Lleida i la mitjana catalana s’ha anat reduint. A l’any 2000 la 

nostra base imposable era el 86,2% de la catalana, xifra que va anar creixent fins el 96,3% que es 

va assolir al 2010. A partir d’aquest moment, però, la diferència es torna a eixamplar i al 2014 

l’indicador era del 92,5%.  

Impost de Béns Immobles (IBI) 

L’impost de béns immobles (IBI) és un impost d’exacció obligatòria pels ajuntaments, el qual grava 

el valor de la titularitat dels dominis i altres drets reals que recauen sobre els béns immobles situats 

al municipi que recapta el tribut.  

L’IBI es pot presentar en dos categories, per a béns urbans o béns rústics. Els primers fan referència 

a dominis dins els nuclis urbans i els segons als que queden fora d’aquests.  
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Figura 26: Evolució de la base imposable de l’IRPF a Lleida  
(índex 100= Catalunya) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017. 
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La darrera dada disponible als dos grups correspon a l’any 2015. Les dades bàsiques es mostren a 

la següent taula:  

Taula 5: Impost de Béns Immobles (2015) 

 Rebuts Base imposable (€*1000) Quota íntegra (€) Base imposable/ Rebut (€) Quota íntegra/ Rebut (€) 

Lleida IBI urbà 110.306 7.260.727 51.038.077 65.823,5 462,7 

Catalunya IBI urbà 5.827.017 384.623.154 2.836.609.245 66.006,9 486,8 

Lleida IBI rústic 3.800 74.779 612.439 19.678,7 161,2 

Catalunya IBI rústic 340.736 3.715.784 25.072.338 10.905,2 73,6 
Font: IDESCAT, 2017. 

Les dades ens mostren el següent:  

 En termes urbans, Lleida té una base imposable per rebut mitjana gairebé idèntica a la catalana 

(-0,3%). En canvi, la quota resultant és més  baixa (-5%).  

 En l’IBI rústic la base imposable per rebut és de 19.678,7€, un 80,5% més elevat que la mitjana. 

La quota resultant també és un 119% més elevada. 
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En relació a l’evolució de la base imposable per rebut, trobem el següent:  

Figura 27: Base imposable per rebut urbà (esquerra) i rústic (dreta) 

 

Com veiem a les figures:  

 La base imposable per rebut de l’IBI urbà a Lleida s’ha mantingut estable durant els darrers 

anys, però al 2015 va baixar un 10%. Al mateix període, la base catalana ha anat creixent 

lleugerament.  

 La base imposable per rebut de l’IBI rústic a Lleida també s’ha mantingut estable. En aquest 

cas, però, ha anat creixent lleugerament. Al mateix temps, la mitjana catalana ha crescut amb 

força més intensitat.  

  

- € 

10.000,0 € 

20.000,0 € 

30.000,0 € 

40.000,0 € 

50.000,0 € 

60.000,0 € 

70.000,0 € 

80.000,0 € 

90.000,0 € 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Catalunya Lleida

- € 

5.000,0 € 

10.000,0 € 

15.000,0 € 

20.000,0 € 

25.000,0 € 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Catalunya Lleida

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017. 
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 Transports 

Una de les característiques principals de les societats desenvolupades és la mecanització. Aquest 

indicador no solament permet valorar aquest tret de desenvolupament, sinó que també pot 

permetre fer-se una idea sobre quins són els mitjans de generació de riquesa del territori. Aquí es 

presentaran els següents indicadors:  

 Parc de vehicles. 

 Índex de motorització.  

Parc de vehicles 

El parc de vehicles és un indicador de la vitalitat de l’economia d’una regió. 

Entenent la mecanització com un element fonamental del desenvolupament i 

riquesa de les societats, queda clar que una economia amb un parc de vehicles 

extens sòl ésser, també, una economia més rica. Igualment, el parc de vehicles 

també és una mostra interessant del tipus de mobilitat que domina en cada regió, 

ja que es plasma a través dels diferents vehicles que empra preferentment cada 

sector. 

La darrera dada disponible data de 2015. Aquest any, a Lleida hi havia un total de 

82.674 vehicles, l’àmplia majoria dels quals eren turismes (69,0%). La principal 

diferència amb les mitjanes catalanes la trobem als tractors industrials, on Lleida 

69,0%

9,8%

15,3%

1,4% 4,5%

Turismes Motocicletes Camions i furgonetes
Tractors industrials Autobusos i altres

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017. 

Figura 28: Parc de vehicles a Lleida (2015) 
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presenta un indicador un 280% més elevat, així com en les motocicletes, on Lleida 

queda un 33% per sota.  

Pel que fa a l’evolució dels darrers anys, des de l’any 2000 el parc de vehicles ha 

crescut un 20,4%, tot i que amb diferències en funció del període:  

 A Lleida, entre els anys 2000 i 2008 s’aprecia un creixement intens del total 

del parc de vehicles, d’un 2,5% anual. Tot i això, encara era més petit que el 

del conjunt de Catalunya, on la mitjana va arribar al 2,9% anual.  

 Entre 2009 i 2013 es produeix un estancament i regressió del parc, el qual perd 

una mitjana del -0,4% anual. La situació fou similar al conjunt català, tot i que 

la regressió fou del -0,1% anual.  

 A partir de 2013 sembla que es produeix un canvi de tendència, ja que al 2014 

el parc creix un 0,5% i al 2015 un 1,7%, per primera vegada a nivells anteriors 

a la crisi.  

 En relació als components del parc de vehicles, a Lleida s’aprecia un 

creixement intens de les motocicletes i dels autobusos i altres, mentre que 

els tractors es mantenen sense canvis. En canvi, el número de turismes va 

perdre pes sobre el total.  
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Figura 29: Evolució del parc de vehicles a Lleida 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017. 
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Índex de motorització 

L’índex de motorització compta el número de vehicles matriculats en un territori 

d’estudi i el relaciona amb la població. La xifra és presentada en termes d’unitats 

de vehicles per miler d’habitants i té l’avantatge de possibilitar comparacions i 

estudiar-n e l’evolució. 

Mitjançant les dades del parc de vehicles i del padró d’habitants, podem calcular 

l’índex fins al 2015. En total, l’índex de motorització de Lleida al 2015 era de 596,7 

vehicles per cada mil habitants, el qual ens situa un -11,3% per sota de l’índex 

català, que és de 672,9.  

En tot cas, la quantitat de vehicles per cada mil habitants de Lleida sempre ha 

estat per sota de la mitjana catalana. Només superem l’indicador català en el cas 

dels tractors industrials, en el qual tenim 8,4 per mil a Lleida per només un 3,2 de 

mitjana.  

Per tipus de vehicles, els canvis més significatius són la reducció del número de 

turismes i camions i furgonetes per cada mil habitants, mentre que les 

motocicletes han crescut un 30% i els tractors industrials s’han mantingut força 

estables.  

  

Figura 30: A sobre, índex de motorització. A sota, índex de motorització 
segons tipus de vehicles a Lleida (2000-2015).  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017. 
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 Indicadors demoscòpics 

Les persones són el principal recurs de qualsevol territori. En aquesta secció ens fixarem en les 

dades agrupades a nivell municipal que ens permetran entendre la naturalesa de la població, a més 

a més de permetre’ns realitzar projeccions de població i localitzar tendències que ens puguin 

facilitar fer-nos una idea sobre com serà la població futura d’un territori.  

A continuació presentem un recull d’indicadors demogràfics comparats. Els indicadors  

incorporats prioritzaran les xifres d’evolució apropiades a fi de contextualitzar-les en el seu espai 

temporal. En aquest darrer grup, es presentaran els següents indicadors:  

 Població per grans grups d’edat. 

 Relació de nens per dona en estat fèrtil.  

 Edat mitjana de la població.  

 Índex d’envelliment.  

 Índex de sobreenvelliment.  

 Índex de recanvi de la població activa.  

 Índex de dependència.  
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Població per grans grups d’edat 

La darrera dada desagregada en relació als grups d’edat correspon al 2015. Segons aquesta dada, 

a Lleida hi havia 21.964 persones menors de quinze, 93.50  5 entre quinze i seixanta-quatre anys i 

23.073 majors de seixanta-cinc. Comparativament, els valors són molt similars a les mitjanes 

catalanes.  

Taula 6: Població per grans grups d’edat (2015) 

 Lleida Catalunya 
0 a 14 15,9% 15,8% 

15  a 64 67,5% 66,1% 
65 i més 16,7% 18,1% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017. 

 

Pel que fa a l’evolució, les dades ens mostren que la distribució per grans grups 

ha canviat més aviat poc durant els darrers anys. En tot cas, s’aprecien dues 

tendències que es repeteixen, tant a Lleida com al conjunt de Catalunya:  

 La població sènior ha crescut un 5%. 

 La població més jove ha crescut un 1,3%.  

 La resta de la població s’ha reduït en un -3%.  

 

Figura 31: Evolució de la població per grans grups d’edat 
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Relació de nens per dona en estat fèrtil 

Aquest indicador és el quocient entre la població infantil de 0 a 4 anys i la població 

femenina de 15 a 49. S’expressa en tant per cent.  

Al 2015, a Lleida hi ha 7.720 menors de 5 anys i 32.663 dones de 15 a 49, el qual 

suposa una relació de nens pers dona en estat fèrtil del 22,3%, tot just quatre 

dècimes per sobre de la mitjana catalana (21,9%).  

Pel que fa a l’evolució, la relació va anar creixent entre el 2006 i el 2012, però a 

partir d’aquesta data es registra una nova caiguda fins situar-nos a nivells propers 

al 2009. A partir de 2011, l’indicador de Lleida va superar la mitjana catalana, i la 

diferència es va fer gran entre 2012 i 2013, però al 2014 s’observa una forta 

caiguda que ens torna a apropar al nivell mitjà.  

Edat mitjana de la població 

La edat mitjana de la població de Lleida és de 41,8 anys, el qual és mig punt més 

jove que la mitjana catalana.  

Com es veu a la figura, l’edat mitjana de la població lleidatana no ha parat de 

créixer durant els darrers anys, a excepció d’una petita reculada al 2007. La 

situació es repeteix gairebé en paral·lel en el cas català.  

  

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lleida Catalunya

Figura 32: A sobre, evolució de la relació de nens per dona en estat fèrtil i, a 
sota, edat mitjana de la població (2006-2015) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017. 
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Índex d’envelliment 

L’índex d’envelliment mesura la relació entre la població de majors de 65 anys en 

relació a la població de menors de 15. Pot expressar-se en percentatge o en 

termes relatius. 

L’indicador mitjà de 2015 de Lleida va ser del 108,1%, el qual el situa vuit punts 

per sota de la mitjana catalana, és a dir, hi ha una major proporció de persones 

joves.  

Com es veu a la figura, l’evolució de l’indicador d’envelliment lleidatà dels darrers 

anys ha estat semblant al català, tot i que sempre ha mantingut una distància 

semblant. Fins a 2008 va registrar una baixada i es va mantenir estable fins 2010, 

quan torna a créixer fins avui.  

Índex de sobre-envelliment 

L’índex de sobreenvelliment indica la relació entre les persones de més de 85 anys 

respecte les majors de 65. S’indica també en termes percentuals, expressant el 

nombre de persones de més de 85 anys per cada persona de més de 65.  

L’indicador mitjà de 2015 a Lleida va ser del 17,4%, el qual situa la ciutat un punt 

i tres dècimes per sobre de la mitjana (16,1%), és a dir, hi ha més sobre-envelliment 

a Lleida. 
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Figura 33: A sobre, evolució de l’índex d’envelliment i, a sota, sobre-
envelliment (2006-2015) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017. 
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Si ens fixem en l’evolució, podem veure que tot i les tendències similars, el cas de 

Lleida s’ha accelerat a partir de 2011, moment en el que deixa de ser gairebé 

simètric a la mitjana i es situa per sobre.  

Índex de recanvi de la població activa 

L’ índex de recanvi relaciona les persones entre 15 i 19 anys amb les persones 

entre 60 i 64 anys. La dada s’expressa en termes percentuals. El recanvi de la 

població activa indica una xifra especialment interessant, ja que relaciona la 

capacitat d’un territori de substituir la població que, per motius d’edat, està a punt 

de deixar de formar part de l’estructura productiva amb la que està a punt 

d’accedir-hi.  

L’índex de recanvi de Lleida al 2015 era del 108,3%, el qual suposa que hi ha un 

8% més de persones a punt de sortir al mercat laboral que a punt d’entrar-hi, de 

manera que amb la població jove actual no es cobriria l’oferta de treball generada 

per jubilació.  

Índex de dependència 

L’índex de dependència té tres dimensions. En general, mesura la relació entre la població en edat 

de treballar (entre 16 i 65 anys) i la que no hi és, sigui per ser menor (15 o menys) o major d’edat 

(més de 65).  

Cal tenir en compte que l’índex de dependència presenta semblances amb l’indicador de població 

activa, però no s’han de confondre, ja que la població activa també recull aspectes com la situació 
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Figura 34: Índex de recanvi de la població activa 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017. 
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Figura 35: A sobre, índex de dependència juvenil(2006-2015). 
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de l’interessat (si està estudiant, si treballa de forma no remunerada, si no pot treballar...), els quals 

queden fora de la referència presa per l’índex de dependència. 

Dependència juvenil 

L’índex de dependència juvenil és el quocient entre les persones de 15 anys o 

menys i les persones entre 16 i 65. S’expressa en termes percentuals.  

L’índex de dependència juvenil de Lleida a 2015 era del 24%, tot just 3 dècimes 

menys que l’indicador català. Això significa que a Lleida hi ha una mica menys de 

gent jove en relació a la gent que està en edat de treballar que la mitjana catalana.  

L’evolució de l’indicador ens mostra que al 2006 Lleida es trobava per sobre. 

Després de seguir evolucions paral·leles, tot i que Lleida es mostra molt menys 

estable, acaba per sota.  

Dependència senil  

L’índex de dependència juvenil és el quocient entre les persones majors de 65 i 

les persones entre 16 i 65. S’expressa en termes percentuals.  

Al 2015, Lleida tenia un indicador de dependència senil de 25,9%. Al contrari que 

en el cas de la dependència juvenil, Lleida es troba 2,2 punts per sota del nivell 

mitjà català. Això significa que al 2015 a Lleida hi havia menys gent gran en 

relació a la gent en edat de treballar que a la resta de Catalunya.  

Font: elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lleida Catalunya

Figura 36: A sobre, índex de dependència senil. A sota, índex de 
dependència agregat (2006-2015) 

Font: elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2017 

38,0%

40,0%

42,0%

44,0%

46,0%

48,0%

50,0%

52,0%

54,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lleida Catalunya



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 

 Pàgina 74 
 

Pel que fa a l’evolució, veiem que ha estat moderadament creixent. A partir d’un indicador gairebé 

idèntic al 2006 la diferència es va anar eixamplant fins el 2009 i a partir de llavors es va mantenir a 

la mateixa distància.  

Dependència global 

L’índex de dependència global és el quocient entre la suma de les persones menors de 15 més les 

majors de 65 entre les persones entre 16 i 65. S’expressa en termes percentuals.  

L’indicador de Lleida a 2015 és del 49,9%, el qual significa que gairebé hi ha les mateixes persones 

en edat de treballar que fora d’aquesta. L’indicador és una mica més baix que el català, el qual es 

situa al 52,4%. Això significa que a Catalunya hi ha un 2,5% més de gent dependent que en el cas 

de Lleida.  

Pel que fa a l’evolució, podem veure que el creixement ha estat important des de 2006, tot i que 

molt més marcat i estable en el cas de l’indicador català. De fet, a l’inici de la sèrie aquest era 

pràcticament idèntic (45,0% i 45,1%, respectivament), però durant els primers anys el cas de Lleida 

es redueix i després es recupera.  
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3. Mercat laboral  

El mercat de treball pot definir-se com la totalitat de l’oferta i la demanda de llocs de treball dels 

que disposa una societat. Conèixer el mercat laboral significa una major capacitat per identificar 

les necessitats de les empreses i d’adequar les actuacions de dinamització econòmica als perfils 

professionals més demandats.  

Pel que fa als col·lectius vulnerables, s’ha partit de quatre variables bàsiques que els diferents 

estudis demostren amb gran impacte sobre l’atur, les quals són la percepció d’ajuda familiar, la 

durada de la demanda, l’existència de discapacitats físiques o psicològiques i l’edat.  

Per tabular aquestes variables s’ha partit de les entrevistes realitzades i s’han analitzat els 

diferents indicadors en relació a aquestes. En els casos que 

ha resultat adient, s’han realitzat comparacions entre els 

valors obtinguts en aquesta fase i altres del projecte a fi de 

mesurar l’impacte de cada indicador sobre l’atur i la 

vulnerabilitat del col·lectiu, en relació a la capacitat de 

recuperar l’ocupació i, per tant, d’obtenir una font d’ingressos 

estable i de qualitat.  

En aquesta secció de l’estudi, ens concentrarem en les dades 

d’ocupació. Per entendre l’estructura bàsica del mercat 

laboral l’indicador principal és l’afiliació a la Seguretat Social, el qual creuarem en diverses 
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variables. Per fer-ho també anirem diferenciant els nivells comarcals i municipals, a fi de poder 

valorar la importància de cada element a valorar2.  

En aquest apartat es tractarà:  

 Estructura bàsica del mercat laboral. 

 Tipologia de la població ocupada: sexe, edat, nivell d’estudis i especialitats formatives.  

 Tipologia de la població desocupada: sexe, edat, nivell d’estudis i especialitats formatives.  

 Anàlisi comparatiu de les titulacions i especialitats existents al territori en relació a l’ocupació 

 Tipologia dels col·lectius amb dificultats d’inserció.  

 Necessitats d’orientació i formació per a l’ocupació.  

  

                                                        

 

2 Les dades que es tractaran en aquest apartat i els següents procedeixen de l’extracció estadística que realitza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a partir de les dades trimestrals de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, una mateixa persona es 
comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. Les unitats de recompte poden ser, doncs, les afiliacions i els afiliats. Un compte de cotització agrupa un 
col·lectiu de treballadors que pertanyen a una mateixa empresa, desenvolupen l'activitat en una mateixa província i tenen característiques homogènies de cotització. Atès que la variable "residència de 
l'afiliat" que consta al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social pot no estar actualitzada, l'Idescat vol obtenir resultats territorials d'afiliats i afiliacions segons la residència de 
l'afiliat. Per aquest motiu tracta la variable "residència de l'afiliat" acarant-la amb altres fitxers d'origen administratiu; d'aquesta manera enriqueix el fitxer original. Per més informació, visitar el web 
http://www.idescat.cat/pub/?id=afi&n=8598&geo=com:33&by=mun&m=m.  

http://www.idescat.cat/pub/?id=afi&n=8598&geo=com:33&by=mun&m=m
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3.1.  Estructura bàsica del mercat laboral 

Per començar, ens fixarem en els indicadors bàsics d’evolució del mercat laboral i l’atur, pel qual 

utilitzarem les variables mitjanes anuals d’afiliació a la seguretat social segons la residència 

padronal que proveeix l’IDESCAT.  

Optem per utilitzar les mitjanes anuals perquè ens permeten de veure l’evolució i establir 

comparacions sense esser afectats per les puntes que es generen en determinades èpoques, 

fenomen que anomenem estacionalitat en la contractació. Aquest fenomen serà estudiat en els 

apartats següents, quan es faci incís en les diferències sectorials. Per fer-ho, ens fixarem en les 

dades absolutes d’afiliació mensual durant els darrers períodes.  

Segons les dades disponibles, trobem que al 2016 hi va haver una afiliació mitjana de 50.686,5 

persones, mentre que l’atur registrat va tenir una mitjana de 9.220,8 persones. Al mateix període, a 

Catalunya es van comptar 3.022.983,3 afiliacions i 470.605,2 persones aturades de mitjana.  

Igualment, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, la taxa d’atur registral 

mitjana es va situar en un 13,9% a Lleida i un 13,3% a Catalunya.  

Si observem com han anat evolucionat aquests indicadors durant els darrers anys, veiem que, en 

general s’ha produït un increment de la població afiliada en paral·lel a una reducció de l’atur 

registral. En canvi, si prenem en consideració la població activa (entesa com una aproximació 

resultant de la suma de l’afiliació i l’atur), veiem que en el cas de Lleida s’ha reduït una mica mentre 

que a Catalunya s’ha donat un petit increment.  
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Fixant-nos en les figures següents, podem veure que la situació és de Lleida és força similar al cas 

de Catalunya.  

Figura 37: Evolució de l’afiliació, l’activitat, atur mitjà i atur registral a Lleida, a l’esquerra i Catalunya, a la dreta (mitjanes anuals) 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT i de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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3.2. Població ocupada 

En primer lloc, ens fixarem en les dades totals d’afiliació a la Seguretat Social, és a dir, els valors 

totals de treball de les persones empadronades a la ciutat de Lleida. Per fer-ho, tindrem en compte 

diferents variables, les quals anirem creuant per definir amb major exactitud la realitat de l’ocupació 

a la ciutat en comparació als indicadors mitjans catalans.  

 Perfil de la població ocupada 

Per començar aquest anàlisi, ens fixarem en la tipologia de la població ocupada en funció de 

diverses variables: sexe, edat, nacionalitat, nivell d’estudis, especialitats formatives, afiliació per 

règim i relació laboral.  

Sexe i edat 

En relació al sexe,  trobem que a Lleida, el 53,0% de les persones ocupades són 

homes, mentre que el 47% són dones. En el cas català, els homes són el 53,4% de 

l’ocupació, de manera que a Lleida hi ha una mica més d’igualtat entre els sexes.  

Com es pot veure a la figura, durant els cinc darrers anys els canvis han estat 

mínims, tot i que veiem que a 2016 s’assoleix la xifra més alta d’afiliació 

masculina del període.  
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Figura 38: Evolució de l’afiliació per sexe a Lleida (mitjanes anuals) 

Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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Pel que fa a l’edat, ens trobem que el gruix de la població ocupada es troba entre els 30 a 44 anys, 

amb 20.816,2 persones, el qual és un 41,1% del total. El segon grup és de 45 a 54, amb un 27,2%. 

Els de 55 i més, amb el 16,8% i els menors de 30, amb el 14,9%, tanquen la llista.  

En termes comparatius, l’ocupació a Lleida té una edat més alta que no pas la mitjana catalana, ja 

que tenim més persones als grups de més edat.  

Taula 7: Ocupació per edats (mitjana de 2016) 

Àmbit 
Menys de 30 

anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més 

Lleida 14,9% 41,1% 27,2% 16,8% 

Catalunya 15,2% 43,0% 26,0% 15,7% 
Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 

 

Si ens fixem en les dades d’evolució podem veure que a Lleida, durant els cinc darrers anys, s’ha 

confirmat un procés d’envelliment de l’ocupació.  

 En aquest període, els menors de 30 anys han baixat un -5,2% i els que es troben entre els 30 i 

els 44 ho han fet en un altre -5,9%. En canvi, els majors de 55 creixen un 10,2% i els de 45 a 54 

pugen un 5,5%.  

 La situació també s’ha donat al conjunt de Catalunya, però amb força menys intensitat, 

especialment en el cas dels més joves, els quals només perden un -0,3%, mentre que els més 

grans només pugen un 6,2%.  
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Figura 39: Evolució de l’afiliació per grans grups d’edat (mitjanes anuals), a Lleida (esquerra) i Catalunya (dreta) 

 

Finalment, podem unificar les dades de sexe i edat a fi de veure amb més exactitud la distribució.  

Segons les dades disponibles, trobem:  

Taula 8: Distribució de l’ocupació per sexe i edat (mitjanes 2016) 

 Lleida Catalunya  
Homes  Dones Total Homes  Dones Total 

Menys de 30 anys 3.945,0 3.626,3 7.571,3 236.120,3 223.847,5 459.967,8 
De 30 a 44 anys 11.183,3 9.633,0 20.816,3 695.366,5 604.980,3 1.300.346,8 
De 45 a 54 anys 7.290,8 6.486,5 13.777,3 425.684,3 361.718,3 787.402,5 
De 55 anys i més 4.428,0 4.093,8 8.521,8 259.992,0 215.274,3 475.266,3 
Total 26.847,0 23.839,5 50.686,5 1.617.163,0 1.405.820,3 3.022.983,3 

Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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Com podem veure a la taula, la distribució és força similar. L’aspecte més destacable el trobem 

entre les persones afiliades de 30 a 44 anys, on l’afiliació femenina es proporcionalment un punt 

més petita a Lleida que la mitjana. També cal destacar l’afiliació femenina entre les persones 

majors de 55 anys, on Lleida queda un punt per sobre de la mitjana.  

 

Figura 40: Distribució de l’ocupació mitjana per sexe i edat a Lleida (esquerra) i Catalunya (dreta), 2016. 
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Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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En relació a l’ocupació (a un dígit de la CNO2011), també trobem algunes 

diferències en relació al sexe.  

Tenint en compte la mitjana general d’afiliació en relació al sexe, les ocupacions 

amb més sobrerepresentació masculina són: 

 CNO8, operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors (88,7%) 

 CNO7, artesans i treballadors qualificats de la manufactura i la construcció, 

excepte CNO8 (86,1%). 

 CNO6, treballadors qualificats agrícoles, forestals i pesquers (77,1%).  

 CNO1, directors i gerents (74,1%).  

 CNO3, tècnics i professionals de suport (63,8%).  

 CNO0, ocupacions militars (57,9%). 

Igualment, trobem sobrerepresentació femenina a:  

 CNO4, empleats comptables, administratius i altres d’oficina (62,7%) 

 CNO5, treballadors dels serveis de la restauració, personals, protecció i 

venedors (62,5%). 

 CNO2, tècnics i professionals científics i intel·lectuals (60%).  
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Figura 41: sexe i ocupació (CNO11) 

0 - Ocupacions militars 1 - Directors i gerents 2 - Tècnics i professionals científics i 
intel·lectuals 3 - Tècnics; professionals de suport; 4 - Empleats comptables, 

administratius i altres empleats d'oficina 5 - Treballadors dels serveis de restauració, 
personals, protecció  i venedors 6 - Treballadors qualificats al sector agrícola, ramader, 

forestal i pesquer; 7 - Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres 
i la construcció (excepte operadors d’instal·lacions si maquinària) 8 - Operadors 

d’instal·lacions si maquinària i muntadors 9 - Ocupacions elementals 
 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de Població i Habitatge de 2011, 2017. 
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En relació a la especialitat formativa i el sexe, també podem trobar diferències 

molt significatives.  

Les especialitats amb majoria masculina són:  

 Arquitectura, construcció, formació tècnica i industrials (83,8% d’homes). 

 Ciències i informàtica (69,3%). 

 Agricultura, ramaderia, pesca i veterinària (60,5%) 

 Grup de no aplicable (55,4%).  

En canvi, les especialitats amb majoria femenina són:  

 Salut i serveis socials (73,1% de dones) 

 Educació (71,3%) 

 Arts i humanitats (65,4%) 

 Grup d’altres serveis (60%) 

 Dret i Ciències Socials (53,1%) 
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Figura 42: sexe i especialitat formativa 

1 – Educació; 2 - Arts i humanitats; 3 – Dret i Ciències Socials; 4 – Ciències i informàtica; 5 
- Arquitectura, construcció, formació tècnica i industrials; 6 - Agricultura, ramaderia, 

pesca i veterinària; 7 - Salut i serveis socials; 8 – Altres serveis; 9 – No aplicable. 
 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de Població i Habitatge de 2011, 2017. 
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Si ens fixem en la distribució per sexes trobem algunes diferències en relació al 

nivell d’estudis.  

Així, si tenim en compte que segons les dades d’IDESCAT, al 2011 hi havia un 52% 

d’ocupació masculina, trobem que els sectors on hi ha sobrerepresentació de 

cada sexe són:  

 Hi ha sobrerepresentació masculina entre els ocupats analfabets (+15% 

d’homes), sense estudis (+5%), certificat d’escolaritat (+5,9%) i FP grau 

superior (+6,7%).  

 Hi ha igualtat relativa (±2,5% sobre la mitjana) a Batxillerat, BUP, Batxillerat 

Superior, COU, PREU (53,6% d’homes), FP grau mitjà (54,4% d’homes), 

Llicenciatura (50,4% de dones) i Doctorat (52,9% d’homes).  

 Hi ha sobrerepresentació femenina a No va arribar al darrer curs de ESO, EGB 

o Batxillerat Elemental (+3,5% de dones) i diplomatura universitària (+10,3%), 

màster oficial universitari (+10,9%). 

  

Figura 43: Distribució per sexes en relació a cada nivell d’estudis 

1 Analfabets; 2 Sense estudis; 3 Va anar a l'escola 5 anys o més però no va 
arribar al darrer curs de ESO, EGB o Batxillerat Elemental; 4 Va arribar al darrer 

curs de ESO, EGB o Batxillerat Elemental o té el Certificat d'Escolaritat o 
d'Estudis Primaris; 5 Batxillerat, BUP, Batxillerat Superior, COU, PREU; 6 FP grau 

mitjà, FP 1, Oficialia industrial o equivalent, Grau mitjà de música i dansa, 
Certificats d'escoles oficials d'idiomes; 7 FP grau superior, FPII, Mestratge 
industrial o equivalent; 8 Diplomatura universitària, arquitectura Tècnica, 

Enginyeria tècnica o equivalent; 9 Grau Universitari o equivalent; 10 
Llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent; 11 Màster oficial universitari 

(a partir de 2006), especialitats mèdiques o anàlogues. 12 Doctorat. 
 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de Població i Habitatge de 2011, 2017. 
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Nacionalitat 

Pel que fa a la nacionalitat, veiem que al 2016, el 15,4% de les persones afiliades a la Seguretat 

Social amb residència padronal a Lleida eren estrangers. La xifra és un 23,2% superior a l’indicador 

català, el qual es situa al 12,3%.  

Pel que fa a l’evolució, l’afiliació estrangera s’ha mantingut entorn un valor mitjà del 15,2% durant 

els darrers cinc anys, amb una variança més aviat petita mesurada en una desviació típic del 0,3%, 

el mateix valor que en el cas català. El moment amb més contractació estrangera a Lleida va ser el 

2016, amb 7.901 afiliacions, mentre que el més baix va ser al 2014, amb 7.080.  

Figura 44: Afiliació estrangera a Lleida (esquerra) i Catalunya (centre), mitjanes de 2016 i evolució mitjana anual del número d’estrangers afiliats (dreta) 
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Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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Si ens fixem en el sexe de les persones estrangeres, veiem que  en el cas de Lleida, 

hi ha una majoria més marcada d’afiliació masculina (60,3%) que no pas si 

solament observem les persones afiliades de nacionalitat espanyola (51,4%).  En 

el cas de Catalunya els indicadors són una mica més equilibrats, amb una afiliació 

estrangera masculina del 58,1% per una afiliació masculina espanyola del 52,9%.  

Pel que fa a l’evolució dels cinc darrers anys, podem veure que cap al 2013, la 

relació de sexes entre els estrangers empadronats a Lleida es va apropar una 

mica, però a partir d’aquest moment la diferència s’ha anat incrementant amb 

força més intensitat que no pas en el cas català. De fet, al 2016 es quan es registra 

la major diferència entre els homes i les dones afiliades amb la mitjana catalana, 

amb un 3,8% més.  

Si ens fixem en l’edat de les persones estrangeres afiliades i amb residència 

padronal a Lleida apareixen grans diferències.  

Segons les dades mitjanes de 2016, entre els estrangers, el 53,7% de les 

afiliacions eren persones entre 30 a 44 anys. A continuació trobem el segon grup, 

que eren les persones entre 45 a 54, amb un 22,1%; i el tercer, els menors de 30, 

els quals representen el 19,1%. Els majors de 55 anys són només el 4,2% del total.  

Com ja hem dit, les diferències amb el patró d’edat dels nacionals són 

significatives, especialment en el referent a l’edat mitjana de les persones 

afiliades, la qual és força més elevada en aquest grup.  
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Figura 45: Afiliació masculina i nacionalitat, mitjanes 2016 (a dalt) i 
evolució dels homes en l’afiliació estrangera (a baix) 
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Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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Taula 9: Afiliació estrangera i espanyola per edat, mitjanes 2016 

Àmbit Nacionalitat 
Menys de 30 

anys 
De 30 a 44 

anys 
De 45 a 54 

anys 
De 55 anys i 

més 

Lleida 
Estrangers 19,1% 53,7% 22,1% 5,1% 
Espanyols 14,2% 38,7% 28,1% 19,0% 

Catalunya 
Estrangers 21,2% 54,1% 18,6% 6,1% 
Espanyols 14,3% 41,4% 27,1% 17,1% 

Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 

 

A continuació ens fixarem en l’evolució en termes de sexe i edat, el qual proposem 

a la figura de la dreta. El primer que podem observar és que l’afiliació dels 

estrangers tendeix a reduir la seva mitjana d’edat, ja que cada vegada tendeixen 

a reduir-se els grups més joves, mentre que els més grans s’incrementen, així que 

s’apropa poc a poc a la distribució que trobem entre els espanyols.  
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Figura 46: Evolució de l’edat en l’afiliació estrangera (mitjanes anuals) 

Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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Nivell d’estudis 

Pel que fa al nivell d’estudis en relació a la població ocupada, hem de recórrer al 

Cens de Població i habitatges de 2011, de manera que de partida cal assumir que 

les dades poden haver estat modificades.  

Segons el Cens de 2011, a Lleida hi havia un total de 54.690 persones ocupades. 

Tenint en compte que l’IDESCAT xifra en 48.597 persones afiliades segons la 

residència padronal al 2012 a la ciutat de Lleida, hem d’assumir que les xifres del 

cens estan una mica per sobre dels indicadors que hem anat emprant fins ara.  

Entre les persones ocupades, el grup més nombrós són les persones que Van 

arribar al darrer curs de ESO, EGB o Batxillerat Elemental o té el Certificat d'Escolaritat 

o d'Estudis Primaris, amb 14.310 persones censades (26,2%). El següents nivells 

apareixen a força distància, encapçalats pel grup de Batxillerat, BUP, Batxillerat 

Superior, COU, PREU, amb 8.010 persones (14,6%), i seguits per Llicenciatura, 

arquitectura, enginyeria o equivalent amb 7.535 persones (13,8%) i Diplomatura 

universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria tècnica o equivalent amb 6.655 

persones (12,2%).  

  

1 Analfabets; 2 Sense estudis; 3 Va anar a l'escola 5 anys o més però no va 
arribar al darrer curs de ESO, EGB o Batxillerat Elemental; 4 Va arribar al darrer 

curs de ESO, EGB o Batxillerat Elemental o té el Certificat d'Escolaritat o 
d'Estudis Primaris; 5 Batxillerat, BUP, Batxillerat Superior, COU, PREU; 6 FP grau 

mitjà, FP 1, Oficialia industrial o equivalent, Grau mitjà de música i dansa, 
Certificats d'escoles oficials d'idiomes; 7 FP grau superior, FPII, Mestratge 
industrial o equivalent; 8 Diplomatura universitària, arquitectura Tècnica, 

Enginyeria tècnica o equivalent; 9 Grau Universitari o equivalent; 10 
Llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent; 11 Màster oficial universitari 

(a partir de 2006), especialitats mèdiques o anàlogues. 12 Doctorat. 
 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de Població i Habitatge de 2011, 2017. 

Figura 47: Població ocupada per nivell d’estudis 
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En relació a la situació professional, el Cens ens indica que el 68,0% de les 

persones ocupades són treballadors i treballadores fixes, mentre que el 17,3% són 

treballadors eventuals, el 7,6% empresaris sense empleats i el 6,8% empresaris 

amb empleats. El 0,2% són perceptors d’ajuda familiar, la mateixa xifra que els 

membres de cooperatives. Si creuem aquesta informació amb el nivell d’estudis, 

els elements més destacats que trobem són:  

 Els grups més nombrosos entre els empresaris amb empleats són les 

persones darrer curs d’ESO o EGB (26,8%) o Batxillerat (16,4%). També són 

nombrosos les llicenciatures (13,5%), l’FP de grau mitjà (11,7%), i les 

diplomatures (11,3%).  

 Entre els empresaris sense empleats, trobem el darrer curs d’ESO o EGB 

(29,5%), Batxillerat (17%) i Llicenciatures (12,5%).  

 Entre els treballadors fixes, trobem el darrer curs d’ESO o EGB (25,7%), les Llicenciatures (15,1%) 

i el Batxillerat (13,9%) 

 Entre els treballadors eventuals, trobem el darrer curs d’ESO o EGB (26,2%), el Batxillerat (16,1%) 

i Diplomatures (11,3%).  

 Entre l’ajuda familiar, trobem el darrer curs d’ESO o EGB (44,4%), els que no van arribar-hi 

(14,8%) i Sense estudis (11,1%).  

 Finalment, entre els membres de cooperatives, el 55% són persones que no van arribar al darrer 

curs d’ESO o EGB.  
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Figura 48: Situació professional de les persones ocupades 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de Població i Habitatge de 2011, 2017. 
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Taula 10: Nivell d’estudis i situació professional 

 Empresari amb 
empleats 

Empresari sense 
empleats Treballador fix 

Treballador 
eventual Ajuda familiar 

Membre de 
cooperativa 

Analfabets 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

Sense estudis 0,2% 0,1% 0,7% 0,2% 0,0% 0,0% 

Va anar a l'escola 5 anys o més però no va arribar al darrer 
curs de ESO, EGB o Batxillerat Elemental 

0,4% 0,6% 3,3% 1,7% 0,0% 0,1% 

Va arribar al darrer curs de ESO, EGB o Batxillerat Elemental 
o té el Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris.  1,8% 2,2% 17,5% 4,5% 0,1% 0,0% 

Batxillerat, BUP, Batxillerat Superior, COU, PREU 1,1% 1,3% 9,4% 2,8% 0,0% 0,0% 

FP grau mitjà, FP 1, Oficialia industrial o equivalent, Grau 
mitjà de música i dansa, Certificats d'escoles oficials 
d'idiomes. 

0,8% 0,7% 6,9% 1,5% 0,0% 0,0% 

FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o equivalent. 0,5% 0,7% 6,6% 1,5% 0,0% 0,0% 

Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria 
tècnica o equivalent.  

0,8% 0,6% 8,8% 2,0% 0,0% 0,0% 

Grau Universitari o equivalent 0,2% 0,3% 1,5% 0,4% 0,0% 0,0% 

Llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.  0,9% 0,9% 10,3% 1,7% 0,0% 0,0% 

Màster oficial universitari (a partir de 2006), especialitats 
mèdiques o anàlogues.  

0,0% 0,1% 1,6% 0,5% 0,0% 0,0% 

Doctorat 0,0% 0,0% 1,4% 0,3% 0,0% 0,0% 

Total 6,8% 7,6% 68,0% 17,3% 0,2% 0,2% 
Font: elaboració pròpia a partir del Cens de Població i Habitatge de 2011, 2017. 
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Finalment, en relació a l’ocupació segons la CNO11 a un dígit, trobem: 

 Entre les ocupacions militars, dominen les persones amb Batxillerat (50%) o bé Llicenciatures 

(27,8%). 

 Entre els directors i gerents, són majoria les llicenciatures (24,3%), el Batxillerat (19,1%) i el 

Darrer curs d’ESO o EGB  (16,9%).  

 Entre els tècnics i professionals científics i intel·lectuals, l’àmplia majoria són les llicenciatures 

(42%) i les Diplomatures (34,7%).  

 Entre els tècnics i professionals de suport hi ha força diversitat: Darrer curs d’ESO o EGB 

(19,3%), Batxillerat (18,3%), FP grau superior (18%), Llicenciatura (14%), etcètera. 

 Entre els empleats comptables i altres d’oficina, trobem Batxillerat (22,2%), FP grau superior 

(16,6%) i el darrer curs d’EGB (16,4%). 

 Entre els treballadors dels serveis de restauració, personals i venedors, la majoria són de darrer 

curs d’EGB o ESO (35,3%), de Batxillerat (18,2%) o FP de grau mitjà (16,7%). 

 Entre els treballadors qualificats del sector agrícola, la majoria va arribar al darrer curs d’EGB o 

ESO (41,9%).  

 Entre els Artesans i treballadors qualificats de la manufactura, la majoria va arribar al darrer 

curs d’EGB o ESO (44,0%) 

 Entre els operadors de maquinària, la majoria va arribar al darrer curs d’EGB o ESO (42,0%), el 

Batxillerat (22,5%) i l’FP de grau mitjà (16,5&).  

 Finalment, entre les ocupacions elementals, la majoria va arribar al darrer curs d’EGB o ESO 

(46,0%) o bé no hi va arribar (19,7%) i Batxillerat (14,6%).  
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Taula 11: Nivell d’estudis i ocupació (CNO2011 a un dígit) 

Ocupació (a 1 dígit de la CNO11) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Analfabets 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 
Sense estudis 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,4% 
Va anar a l'escola 5 anys o més però no va 
arribar al darrer curs de ESO, EGB o Batxillerat 
Elemental 

0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,3% 1,1% 0,3% 1,7% 0,4% 1,9% 

Va arribar al darrer curs de ESO, EGB o 
Batxillerat Elemental o té el Certificat 
d'Escolaritat o d'Estudis Primaris.  

0,0% 0,8% 0,0% 2,1% 2,3% 7,3% 1,0% 4,7% 3,5% 4,4% 

Batxillerat, BUP, Batxillerat Superior, COU, PREU 0,1% 0,9% 0,0% 2,0% 3,2% 3,7% 0,3% 1,2% 1,9% 1,4% 
FP grau mitjà, FP 1, Oficialia industrial o 
equivalent, Grau mitjà de música i dansa, 
Certificats d'escoles oficials d'idiomes. 

0,0% 0,3% 0,2% 1,1% 1,4% 3,4% 0,2% 1,3% 1,4% 0,6% 

FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o 
equivalent. 0,0% 0,3% 0,6% 2,0% 2,4% 2,2% 0,1% 1,0% 0,6% 0,2% 

Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, 
Enginyeria tècnica o equivalent.  0,0% 0,6% 6,4% 1,5% 2,0% 1,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Grau Universitari o equivalent 0,0% 0,1% 0,9% 0,1% 0,3% 0,5% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 
Llicenciatura, arquitectura, enginyeria o 
equivalent.  0,0% 1,1% 7,8% 1,6% 1,8% 0,7% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 

Màster oficial universitari (a partir de 2006), 
especialitats mèdiques o anàlogues.  0,0% 0,2% 1,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

Doctorat 0,0% 0,1% 1,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 
Font: elaboració pròpia a partir del Cens de Població i Habitatge de 2011, 2017. 

 
0 - Ocupacions militars 1 - Directors i gerents 2 - Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 3 - Tècnics; professionals de suport 4 - Empleats comptables, administratius i 
altres empleats d'oficina 5 - Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció  i venedors 6 - Treballadors qualificats al sector agrícola, ramader, forestal i pesquer  
7 - Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d’instal·lacions si maquinària) 8 - Operadors d’instal·lacions si maquinària i muntadors  
9 - Ocupacions elementals 
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Especialitat formativa 

Pel que fa a l’especialitat formativa en relació a la població ocupada, hem de 

recórrer al Cens de Població i habitatges de 2011, de manera que de partida cal 

assumir que les dades poden haver estat modificades.  

Segons el Cens de 2011, a Lleida hi havia un total de 54.690 persones ocupades. 

Tenint en compte que l’IDESCAT xifra en 48.597 persones afiliades segons la 

residència padronal al 2012 a la ciutat de Lleida, hem d’assumir que les xifres del 

cens estan una mica per sobre dels indicadors que hem anat emprant fins ara.  

Entre les persones ocupades, el grup més nombrós és el No aplicable, el qual és 

compost per les persones que no tenen una especialitat formativa determinada, 

amb el 48,6% del total. Entre els que sí tenen especialitat trobem el Dret i les 

Ciències socials (12,8%), Arquitectura, construcció, formació tècnica i industrials 

(9,5%) i Salut i serveis socials (7,8%).  

6,1% 4,2%

12,8%

4,1%

9,5%

3,2%
7,8%

3,7%

48,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 49: Població ocupada segons l’especialitat formativa 

1 – Educació; 2 - Arts i humanitats; 3 - Dret i ciències socials; 4 - Ciències i informàtica; 5 - 
Arquitectura, construcció, formació tècnica i industrials; 6 - Agricultura, ramaderia, pesca i 

veterinària; 7 - Salut i serveis socials; 8 - Altres serveis; 9 - No és aplicable 
 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de Població i Habitatge  de 2011, 2017. 
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Si ens fixem en la situació professional en relació a l’especialitat formativa, trobem:  

  La major part dels empresaris amb empleats tenen formació No aplicable (52,9%), Dret i 

ciències socials (15,8%) i Arquitectura, construcció i formació tècnica (9,7%). 

 Pel que fa als empresaris sense empleats, la majoria té formació No aplicable (56,8%), Dret i 

ciències socials (12,0%) i Arquitectura, construcció i formació tècnica (12,0%). 

 Entre els treballadors fixes, la majoria té formació No aplicable (45,5%), Dret i ciències socials 

(13,5%) i Arquitectura, construcció i 

formació tècnica (9,6%). 

  Entre els treballadors eventuals, la 

majoria té formació No aplicable (54,4%), 

Dret i ciències socials (9,3%) i Salut i 

serveis socials (8,9%).  

  Pel que fa a l’ajuda familiar, el 76,9% 

tenen formació No aplicable amb la resta 

situada a Dret i Ciències socials i 

Ciències i informàtica.  

 Finalment, els membres de cooperatives 

són majoritàriament No aplicable (85%) i 

de Salut i serveis socials (15%).  

  

Taula 12: Especialitat formativa i situació professional 

 

 
Empresari 

amb 
personal 

Empresari 
sense 

personal 

Treballadors 
fixes 

Treballadors 
eventuals 

Ajuda 
familiar 

Membre de 
cooperatives 

Educació 1,2% 2,2% 7,0% 6,5% 0,0% 0,0% 

Arts i humanitats 3,0% 2,7% 4,7% 3,6% 0,0% 0,0% 

Dret i ciències socials 15,8% 12,0% 13,5% 9,3% 11,5% 0,0% 

Ciències i informàtica 3,8% 1,5% 4,5% 4,0% 11,5% 0,0% 

Arquitectura, construcció, 
formació tècnica i industrials 

9,7% 12,0% 9,6% 8,3% 0,0% 0,0% 

Agricultura, ramaderia, pesca i 
veterinària 

4,0% 3,3% 3,2% 2,9% 0,0% 0,0% 

Salut i serveis socials 3,6% 4,2% 8,3% 8,9% 0,0% 15,0% 

Altres serveis 5,9% 5,3% 3,6% 2,1% 0,0% 0,0% 

No és aplicable 52,9% 56,8% 45,5% 54,4% 76,9% 85,0% 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de Població i Habitatge  de 2011, 2017. 
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Ara ens fixarem en l’ocupació segons la CNO2011 a un dígit en relació a l’especialitat formativa:  

 Entre les ocupacions militars, les especialitats formatives majoritàries són No aplicable (73,7%) 

i Arts i humanitats (26,3%).  

 Entre els Directors i gerents, les especialitats formatives majoritàries són Dret i ciències socials 

(23,7%), Ciències i informàtica (10,6%) i Arquitectura, construcció i formació tècnica (10,2%).  

 Entre els tècnics i professionals científics, les especialitats formatives majoritàries són Salut i 

serveis socials (24,1%), Educació (23,2%) i Dret i ciències socials (15%).  

 Entre els tècnics i professionals de suport, les especialitats formatives majoritàries són les no 

aplicables (41%), Arquitectura i formació tècnica (17,8%) i Dret i ciències socials (14,6%).  

 Entre els empleats comptables i altres d’oficina, les especialitats formatives majoritàries són 

les No aplicables (41,9%) i el Dret i les ciències socials (32,2%).  

 Entre els treballadors de la restauració, serveis personals i comercials, les especialitats 

formatives majoritàries són el No aplicable (60,2%), Salut i serveis socials (9%) i Dret i ciències 

socials (7,8%).  

 Entre els treballadors qualificats del sector agrícola, dominen els No aplicable (73,1%) i 

l’Agricultura, ramaderia, pesca i veterinària (13,4%).  

 Entre els artesans i treballadors qualificats de la manufactura, les especialitats formatives 

majoritàries són les No aplicables (73,7%) i la formació tècnica (13,1%).  

 Entre els operadors d’instal·lacions i maquinària, domina la formació No aplicable (71,9%) i 

Arquitectura, construcció i formació tècnica (14,9%).  
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 Entre les Ocupacions elementals, les especialitats formatives majoritàries són les No 

aplicables (85%), seguides per Dret i ciències socials (3,7%) i Agricultura, ramaderia, pesca i 

veterinària (3,6%). 

Taula 13: Especialitat formativa i ocupació (CNO2011 a un dígit) 

Especialitat formativa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Educació 0,0% 1,8% 23,2% 3,5% 4,6% 2,2% 0,8% 1,1% 0,2% 1,1% 
Arts i humanitats 26,3% 2,6% 10,6% 5,7% 4,2% 3,0% 4,0% 0,5% 0,7% 0,7% 
Dret i ciències socials 0,0% 23,7% 15,0% 14,6% 32,2% 7,8% 7,1% 3,7% 3,0% 3,7% 
Ciències i informàtica 0,0% 10,6% 8,6% 7,5% 2,5% 2,1% 0,0% 1,3% 2,3% 1,3% 
Arquitectura, construcció, 
formació tècnica i industrials 0,0% 10,2% 9,7% 17,8% 5,0% 7,8% 0,8% 14,9% 13,1% 3,0% 

Agricultura, ramaderia, pesca i 
veterinària 

0,0% 4,8% 8,0% 2,0% 1,9% 1,2% 13,4% 0,2% 1,0% 3,6% 

Salut i serveis socials 0,0% 4,4% 24,1% 6,1% 2,6% 9,0% 0,0% 0,8% 0,5% 0,9% 
Altres serveis 0,0% 2,2% 0,6% 1,8% 5,2% 6,6% 0,8% 3,8% 7,3% 0,9% 
No és aplicable 73,7% 39,6% 0,2% 41,0% 41,9% 60,2% 73,1% 73,7% 71,9% 85,0% 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de Població i Habitatge  de 2011, 2017. 
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Règim d’afiliació 

Pel que fa al règim d’afiliació, l’IDESCAT ens ofereix el detall de les afiliacions per tots els règims. 

Segons les dades disponibles, al 2016, la major part dels 53.977,2 treballadors afiliats mitjans, 

estaven inscrits al règim general i de la mineria del carbó, amb el 78,5% del total i el 15,2% estaven 

inscrits al RETA. Entre els sistemes especials, el 3,1% estava al sistema especial agrari; el 2,6% al 

dels treballadors de la llar i el 0,6% al SETA. El règim especial del mar és pràcticament testimonial, 

amb menys del 0,01% del total.  

En comparació amb el conjunt de Catalunya, tenim una mica menys d’afiliació al règim general (-

0,7%), i també menys persones al RETA (-9,5%) i sistema especial de la llar (-4,5%). En canvi, hi ha 

moltes més afiliacions al SETA (+314,9%) i al SETA (+29,6%).  

 

Taula 14: Règim d’afiliació segons residència patronal de la persona inscrita (mitjanes 2016) 
 

Lleida Catalunya Diferència  
Règim general i de la mineria del carbó 78,5% 79,1% -0,7% 
Sistema especial agrari 3,1% 0,7% 314,9% 
Sistema especial treballadors de la llar 2,6% 2,7% -4,5% 
Règim especial de treballadors autònoms. SETA.  0,6% 0,5% 29,6% 
Règim especial de treballadors autònoms. No SETA 15,2% 16,8% -9,5% 
Règim especial del mar 0,0% 0,2% -96,1% 
Total 53.977,3 3.165.225,0 

 

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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Pel que fa a l’evolució de cada règim, trobem que, durant els cinc darrers anys, la relació relativa 

entre els règims d’afiliació a Lleida s’ha mantingut força estable, de manera similar a com ha passat 

al conjunt de Catalunya.  

A Lleida, en general tots els règims han crescut en el seu volum d’afiliació. Els increments més 

destacables són al Sistema especial de treballadors de la llar (+17,7%), al Sistema especial agrari 

(+13,9%) i al Règim general (+5,2%). En canvi, al RETA l’increment és molt més discret (+1,2%) i al 

SETA es va donar una pèrdua d’afiliació (-2,4%).  

Les diferències més significatives amb la mitjana catalana són al sistema especial agrari, on a 

Catalunya es va perdre el 6,5% en un període que Lleida va pujar un 13,9%, el RETA, on Lleida només 

puja un 1,2% quan a Catalunya es va arribar al 4,4% i al Règim general, on la pujada és 2 punts 

inferior a la catalana.  

Taula 15: Diferència relativa en el règim d’afiliació (2012-2016) 
 

Lleida Catalunya Diferència 
Règim general i de la mineria del carbó 5,2% 7,1% -1,9% 
Sistema especial agrari 13,9% -6,5% 20,4% 
Sistema especial treballadors de la llar 17,7% 15,8% 1,9% 
Règim especial de treballadors autònoms. SETA.  -2,4% -9,6% 7,2% 
Règim especial de treballadors autònoms. No SETA 1,2% 4,4% -3,1% 
Règim especial del mar - 7,0% - 
Total 5,1% 6,6% -1,6% 

 Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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Relació laboral 

Pel que fa a la relació laboral,  segons les xifres mitjanes de l’any 2016, a Lleida hi 

havia 43.358,7 persones que treballaven per compte d’altri i 8.410,2 que 

treballaven per compte propi, el qual suposa que el 84,3% dels llocs de treball eren 

contractes per compte d’altres. Al mateix període, a Catalunya hi havia un 82,8% 

de treball per compte aliè.  

En relació a l’evolució, veiem que en els dos casos el treball per compte d’altri ha 

anat creixent, passant del 83,6% al 84,3% a Lleida i del 82,3% al 82,8% a Catalunya. 

Respecte de les xifres absolutes, a Lleida el treball per compte d’altri ha crescut 

un 5,8% mentre a Catalunya el creixement ha estat del 6,7%.   

  

Figura 50: Afiliació segons la relació laboral (mitjanes 2016) i evolució del 
treball per compte d’altri (2012-2016) 

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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 Comparativa sectorial 

Un cop hem descrit les característiques bàsiques del perfil de la població 

ocupada, ara ampliarem aquesta noció mitjançant la pertinença sectorial. En 

aquest capítol, a més, inclourem la visió de l’estacionalitat en la contractació, pel 

qual, a la segona part, prendrem en consideració les dades trimestrals enlloc de 

les mitjanes.  

Ocupació sectorial 

Al primer punt ens fixarem en l’ocupació per sectors i la seva evolució. Per fer-ho, 

seguirem prenent com referència les dades d’afiliació mitjanes segons la 

residència padronal que ens ofereix l’IDESCAT.  

Segons aquestes, a Lleida l’afiliació mitjana al 2016 era de 53.977,3 persones, 

l’àmplia majoria de les quals estava al sector serveis (80,9%). La resta es reparteix 

entre el sector de la indústria (8,6%), la construcció (6,0%) i l’agricultura (4,5%), Al 

mateix període, a Catalunya hi havia un 78% als serveis, un 14,5% a la indústria, 

un 5,7% a la construcció i un 1,8% a l’agricultura.  

  

4,5%

8,6% 6,0%

80,9%

Agricultura Indústria Construcció Serveis

Figura 51: Afiliació mitjana a Lleida (a sobre) i a Catalunya (a sota) per 
sectors, 2016 

1,8%

14,5% 5,7%

78,0%

Agricultura Indústria Construcció Serveis

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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Com ja hem dit en altres punts, l’evolució dels cinc darrers anys ha estat 

generalment creixent, tant a Lleida com Catalunya. Tot i això, les diferències per 

sectors són importants: 

 L’agricultura ha crescut un 7,1% en termes totals, passant de 2.254,8 persones 

a 2.415,3. Al 2012 suposava el 4,4% de l’afiliació i al 2016 passa a ser el 4,5%. 

Cal veure que el sector va perdre ocupació entre 2012 i 2015, però al 2016 es 

va produir una forta revifalla del 10,5% en comparació a l’any anterior.  

 La indústria ha crescut un 7,4% essent el sector que ha crescut més en termes 

relatius. En termes absoluts, va créixer en 319,5 afiliacions passant de 

suposar el 8,4% del total al 8,6%. El creixement es va concentrar al 2015 

(+3,7%) i 2016 (+6,2%).  

 La construcció ha perdut un -3,1%, essent l’únic sector que ha perdut 

ocupació. En termes absoluts, va baixar 103,3 afiliacions, passant de ser el 

6,5% al 6,0% del total. Tot i això, al 2015 i al 2016 el sector va registrar una 

notable recuperació, amb un 7,2% i un 3,7%, respectivament.  

 El sector serveis ha guanyat un 5,4% d’afiliacions, el qual són 2.221,8 

persones. Al 2012 suposava el 80,6% del total, creixent al 2016 fins el 80,9%. 

El sector mostra una tendència d’acceleració a raó de mig punt anual a partir 

de 2012, quan va perdre un -1,1%.  

Si comparem aquestes xifres amb el conjunt de Catalunya, trobem el següent:  
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Figura 52: Evolució de l’afiliació per sectors a Lleida (mitjanes anuals) 

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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 A Lleida l’agricultura incrementava un 7,1% la seva importància mentre que a Catalunya 

aquesta baixava un 4,2%.  

 Les afiliacions a la indústria van créixer en els dos casos, però a Lleida puja un 7,4% mentre que 

a Catalunya només ho fa en un 1,4%.  

 La construcció perd afiliació en els dos casos. A Lleida baixa un 3,1% i a Catalunya un 3,8%.  

 El sector serveis va guanyar afiliats en els dos casos. A Lleida puja un 5,4% mentre que a 

Catalunya ho fa en un 8,8%.  

 

Taula 16: Evolució de l’afiliació per sectors amb índex 100 a 2012.  

 Lleida Catalunya 

Període Agricultura Indústria Construcció Serveis Agricultura Indústria Construcció Serveis 

2012 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2013 98,2 97,1 87,7 98,9 95,4 96,4 88,3 98,9 

2014 97,0 97,5 87,2 100,4 93,2 96,7 87,1 101,1 

2015 96,9 101,1 93,5 102,6 93,0 98,8 91,9 104,8 

2016 107,1 107,4 96,9 105,4 95,8 101,4 96,2 108,8 
Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 

 

Estacionalitat 

A continuació ens fixarem en l’evolució de l’afiliació en funció del trimestre, de manera que podrem 

observar on hi ha els períodes de més contractació i els de menys. Per fer-ho, presentarem les 
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dades totals i desagregades per sectors, variable que típicament es considera explicativa de les 

diferències que trobarem.  

En primer lloc, presentem les dades agregades d’afiliació per trimestres durant els cinc darrers 

anys:  

Figura 53: Evolució per trimestres de l’afiliació a la Seguretat Social a Lleida (esquerra) i Catalunya (dreta) 

 

Com veiem a la figura, independentment al nivell mitjà anual de contractació, en el cas de Lleida 

les puntes més altes d’afiliació semblen situar-se al segon trimestre, mentre que les més baixes 

són al primer. La situació catalana no sembla presentar tantes diferències entre els períodes, si bé 

es repeteixen els dos períodes de major i menor afiliació. En aquest moment, per calcular 

l’estacionalitat empararem els càlculs de desviació estadística i de desviació grupal, de manera 
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Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017 
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que podrem esbrinar on es produeixen les zones de major i menor distància en relació a la mitjana. 

Els resultats es mostren a la taula següent:  

Taula 17: Mesura de l’estacionalitat en l’afiliació 

 Lleida Catalunya 

Període 
Contractació 

mitjana 
Desviació 

estadística Desviació grupal 
Contractació 

mitjana 
Desviació 

estadística Desviació grupal 

2012 51.378,8 758,3 1,5% 2.968.034,5 49.611,7 1,7% 
2013 50.333,0 788,7 1,6% 2.902.063,8 25.830,7 0,9% 
2014 50.937,8 1.169,3 2,3% 2.950.742,8 38.174,1 1,3% 
2015 52.217,5 1.211,7 2,3% 3.053.330,3 36.542,3 1,2% 
2016 53.977,3 1.201,5 2,2% 3.165.225,0 39.062,7 1,2% 

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 

 

Així doncs, podem afirmar:  

 L’estacionalitat en l’afiliació és més intensa a Lleida que al conjunt de Catalunya, ja que, 

excepte al 2012, a tots els anys la desviació grupal és significativament més intensa (valor 

mitjà 2% a Lleida i 1,3% a Catalunya).  

 La estacionalitat a Lleida sembla ser un fenomen amb tendència creixent. 

Finalment, atès que l’afiliació canvia d’un any a un altre, ha estat necessari normalitzar els 

indicadors a índex 100 sobre la mitjana anual per poder comparar les diferents anualitats:  
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Taula 18: Diferències entre l’afiliació intertrimestral normalitzada a mitjanes anuals 

 Lleida Catalunya 
Període Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Mitjana  Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Mitjana  

2012 99,9 101,3 100,8 98,0 51.378,8 100,3 101,6 100,4 97,7 2.968.034,5 
2013 98,2 101,4 101,2 99,2 50.333,0 99,4 101,3 99,9 99,4 2.902.063,8 
2014 97,4 103,0 99,7 100,0 50.937,8 98,2 101,2 100,2 100,5 2.950.742,8 
2015 97,3 102,9 99,5 100,3 52.217,5 98,3 101,1 100,0 100,6 3.053.330,3 
2016 97,0 102,3 100,7 100,1 53.977,3 98,2 101,0 100,2 100,6 3.165.225,0 

Mitjana 97,9 102,2 100,4 99,5  98,9 101,2 100,1 99,7  
Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 

Segons això, trobem:  

 Les variacions més altes en es donen al primer trimestre (març), el qual obté una mitjana durant 

els cinc darrers anys de 97,9%.  

 El segon trimestre (juny) és el que té la mitjana d’afiliats normalitzada més alta dels cinc darrers 

anys amb un 102,2%.  

 El tercer trimestre (setembre) és el més proper a la mitjana, amb un 100,7% durant els cinc 

darrers anys.  

 El quart trimestre (desembre) es situa com un període amb afiliació per sota de la mitjana 

normalitzada, amb un 99,5%. En termes absoluts, ens trobem amb una desviació de 1.378,4 

persones i una desviació grupal del 3,3%.  

Segons els càlculs obtinguts, la fluctuació deguda a l’estacionalitat de la ciutat de Lleida és similar 

a la catalana i també són semblants les èpoques de més i menys contractació. Així i tot, és 
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destacable que, si normalitzem les dades extraient el creixement general de l’economia, al segon i 

tercer trimestre, la mitjana catalana es manté força estable, amb només una desviació grupal del 

0,2%, mentre que al quart aquesta és més elevada que a Lleida, amb un 1,3%.  

Figura 54: Afiliació trimestral normalitzada (afiliació anual mitjana = 100) a Lleida (a dalt) i a Catalunya (a baix) 

 

Un cop hem presentat les dades generals, ens fixarem en els indicadors corresponents als quatre 

grans sectors econòmics.  

Agricultura 

Durant el 2016 el sector agrícola va suposar el 4,6% de l’afiliació total a Lleida i el 1,8% de la 

catalana. És per tant, el sector amb menys persones treballant-hi. Atesa la naturalesa del sector, 

hauria de ser molt propens a la estacionalitat en l’afiliació.  
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Taula 19: Mesura de l’estacionalitat en l’afiliació al sector agrícola 

 Lleida Catalunya 
Període Mitjana Desviació est. Desviació grupal Mitjana Desviació est. Desviació grupal 

2012 2.254,8 190,4 8,4% 59.511,3 2.974,1 5,0% 
2013 2.214,0 429,2 19,4% 56.746,5 4.409,7 7,8% 
2014 2.187,5 519,4 23,7% 55.465,0 3.916,6 7,1% 
2015 2.185,3 514,8 23,6% 55.364,3 3.710,7 6,7% 
2016 2.415,3 520,4 21,5% 57.034,3 4.344,9 7,6% 

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 

 

Aplicant mètode descrit, trobem el següent:  

 Amb una desviació grupal mitjana del 19,3% durant els cinc darrers anys, l’agricultura és un 

sector amb una estacionalitat molt més intensa que la mitjana sectorial (2% de mitjana). Tret 

del 2012, tots els anys analitzats obtenen indicadors propers o superiors al 20%, és a dir, segons 

l’època de l’any, l’afiliació pot variar gairebé en una cinquena part del total.   

 A més a més de la desviació sectorial, trobem que en el cas de Lleida és molt més marcada que 

en el cas català, on la mitjana només arriba al 6,8%.  

 

Gràficament podem veure aquesta mateixa informació:  
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Figura 55: Afiliació trimestral superposada a l’agricultura a Lleida (esquerra) i Catalunya (dreta) 

 

Els indicadors normalitzats a la mitjana anual ens mostren el següent:  

 

Taula 20: Diferències entre l’afiliació intertrimestral normalitzada a mitjanes anuals al sector agrícola 

 Lleida Catalunya 
Període Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Mitjana  Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Mitjana  

2012 97,4 110,8 101,2 90,6 2.254,8 97,8 105,6 102,3 94,3 59.511,3 
2013 82,8 120,8 112,2 84,2 2.214,0 95,2 105,2 107,9 91,7 56.746,5 
2014 77,3 133,3 96,5 92,8 2.187,5 92,5 108,4 102,8 96,3 55.465,0 
2015 81,3 134,0 97,0 87,7 2.185,3 94,0 108,2 102,7 95,2 55.364,3 
2016 75,6 124,3 110,3 89,8 2.415,3 91,7 106,8 106,1 95,4 57.034,3 

Mitjana 82,9 124,6 103,5 89,0 - 94,2 106,6 104,4 94,6 - 
Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 
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 El primer i el quart trimestre són especialment negatius en termes d’afiliació. El març té una 

mitjana del 82,9%. Al 2016, a més, es va assolir el mínim normalitzat, amb un 75,6%. El desembre 

presenta una mitjana del 89%, amb el mínim a 2013 amb un 84,2%.  

 El segon trimestre és on s’assoleixen els indicadors més alts, amb una mitjana del 124,6%. Fins 

i tot al 2014 i el 2015 es va assolir afiliacions del 133% de la mitjana anual, és a dir, una tercera 

part per sobre.  

 El tercer trimestre s’aproxima a la mitjana, amb variàncies possiblement relacionades amb les 

diferències climatològiques anuals.  

 En comparació amb Catalunya, la situació és pràcticament idèntica en termes trimestrals, tot i 

que en el cas català les diferències entre les puntes no són, ni molt menys, tant extremes.  

Indústria 

Amb una mitjana de 4.673 afiliacions al 2016, la indústria és el segon sector en termes d’ocupació 

a Lleida ciutat. Atenent les característiques sectorials, hauria de ser un sector amb una 

estacionalitat més aviat baixa.  

Taula 21: Mesura de l’estacionalitat en l’afiliació al sector indústria 

 Lleida Catalunya 
Període Mitjana Desviació est. Desviació grupal Mitjana Desviació est. Desviació grupal 

2012 4.330,3 64,8 1,5% 452.659,8 8.369,3 1,8% 
2013 4.203,0 48,1 1,1% 436.360,3 2.938,3 0,7% 
2014 4.221,5 54,7 1,3% 437.862,5 3.133,7 0,7% 
2015 4.376,8 48,8 1,1% 447.396,0 3.350,4 0,7% 
2016 4.649,8 93,9 2,0% 459.084,8 4.040,6 0,9% 
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Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 

 

Segons la taula anterior, trobem: 

 Amb una desviació mitjana del 1,4%, podem afirmar que la indústria és un sector amb una 

contractació estable. Tot i això, els indicadors de Lleida són més elevats que no pas els 

catalans, els quals obtenen una mitjana del 1,0%.  

 Tot i que és una dada aïllada, és important destacar que la punta més elevada la trobem al 

2016, amb una desviació del 2,0%. Durant els cinc últims anys, s’observa una distribució de 

serra, és a dir, hi ha períodes amb una estacionalitat moderada seguits de períodes amb una 

estacionalitat petita.  

Figura 56: Afiliació trimestral superposada a la indústria a Lleida (esquerra) i Catalunya (dreta) 
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Els indicadors normalitzats a la mitjana anual ens mostren el següent:  

Taula 22: Diferències entre l’afiliació intertrimestral normalitzada a mitjanes anuals al sector indústria 

 Lleida Catalunya 
Període Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Mitjana  Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Mitjana  

2012 101,3 101,1 99,4 98,2 4.330,3 101,5 101,3 99,7 97,5 452.659,8 
2013 100,4 101,2 99,9 98,5 4.203,0 100,2 100,7 100,0 99,1 436.360,3 
2014 98,4 101,3 99,6 100,7 4.221,5 99,0 100,6 100,2 100,2 437.862,5 
2015 98,5 100,5 99,8 101,1 4.376,8 98,9 100,6 100,2 100,2 447.396,0 
2016 97,1 101,9 100,5 100,5 4.649,8 98,7 100,6 100,2 100,5 459.084,8 

Mitjana 99,2 101,2 99,8 99,8  99,7 100,8 100,1 99,5  
Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 

 

El qual es pot interpretar:  

 Tot i la mínima fluctuació entre els trimestres, el juny és el mes amb major contractació mitjana, 

amb un 101,2% de mitjana, mentre que el més baix el trobem al març, amb un 99,2%.  

 El tercer i quart trimestre mostren un comportament força similar, amb un 99,8% de mitjana.  

 En comparació amb Catalunya, la distribució és gairebé idèntica, tot i que en aquest cas la 

variança és fins i tot més petita.  
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Construcció 

Amb 3.257,3 persones afiliades al 2016. la construcció és el tercer sector en importància a la ciutat 

de Lleida. Per les seves característiques, la construcció no hauria de ser un sector amb especial 

propensió a l’estacionalitat. Tot i això, el greu procés de destrucció d’ocupació que ha sofert el 

sector durant els últims anys convida a pensar que ens trobarem amb un perfil marcat per la 

inestabilitat.  

Taula 23: Mesura de l’estacionalitat en l’afiliació al sector de la construcció 

 Lleida Catalunya 
Període Mitjana Desviació est. Desviació grupal Mitjana Desviació est. Desviació grupal 

2012 3.360,5 166,2 4,9% 186.317,8 11.110,1 6,0% 
2013 2.948,8 73,4 2,5% 164.598,8 4.697,3 2,9% 
2014 2.930,8 43,9 1,5% 162.296,3 921,8 0,6% 
2015 3.141,5 83,8 2,7% 171.235,8 1.685,9 1,0% 
2016 3.257,3 44,8 1,4% 179.297,8 2.233,2 1,2% 

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 

 

Segons la taula anterior:  

 La desviació grupal mitjana durant els 5 darrers anys a Lleida és del 2,6%, de manera que es 

situa en un nivell semblant a la mitjana intersectorial del 2%.  

 Tot i això, el sector ha canviat molt durant el període, i ha alternat anys d’alta estacionalitat 

amb anys de més moderada, essent el 2012 on trobem la major variança. Això, però, pot ser 

degut a que en aquest any encara no es podia parlar d’estabilització del sector.  
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 El comportament és semblant al cas català, el qual també ens mostra aquesta tendència poc 

definida.  

 

Gràficament:  

Figura 57: Afiliació trimestral superposada a la construcció a Lleida (esquerra) i Catalunya (dreta) 

 

 

Els indicadors normalitzats a la mitjana anual ens mostren el següent:  
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Taula 24: Diferències entre l’afiliació intertrimestral normalitzada a mitjanes anuals al sector de la construcció 

 Lleida Catalunya 
Període Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Mitjana  Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Mitjana  

2012 103,8 103,4 99,6 93,1 3.360,5 106,2 103,3 97,7 92,8 186.317,8 
2013 101,5 101,1 101,1 96,3 2.948,8 102,4 102,2 98,8 96,5 164.598,8 
2014 99,3 100,9 101,6 98,3 2.930,8 99,9 100,8 99,5 99,8 162.296,3 
2015 96,8 100,1 103,3 99,8 3.141,5 99,1 101,4 99,9 99,7 171.235,8 
2016 98,7 100,2 101,8 99,3 3.257,3 98,3 101,2 100,1 100,5 179.297,8 

Mitjana 100,0 101,1 101,5 97,3  101,2 101,8 99,2 97,9  
Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 

 

La taula ens mostra:  

 El sector es força planer en l’afiliació trimestral. El tercer trimestre i el segon són on hi ha les 

puntes més altes (101,5% i 101,1%, respectivament), mentre que al quart trimestre hi ha la zona 

més baixa, amb un 97,3%.  

 Les dades són força semblants als indicadors catalans, tot i que en aquest cas, els nivells més 

alts els trobem al segon i primer trimestre.  
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Serveis 

Amb una afiliació mitjana de 43.655,0 persones a Lleida durant el 2016, el sector serveis és, amb 

molt, el sector amb més pes en termes d’ocupació. En comparació amb els altres, ens hauríem de 

trobar amb un sector amb una estacionalitat propera a la mitjana.  

Taula 25: Mesura de l’estacionalitat en l’afiliació al sector serveis 

 Lleida Catalunya 
Període Mitjana Desviació est. Desviació grupal Mitjana Desviació est. Desviació grupal 

2012 41.433,3 431,4 1,0% 2.269.545,8 32.157,5 1,4% 
2013 40.967,3 399,8 1,0% 2.244.358,3 19.664,3 0,9% 
2014 41.598,0 605,0 1,5% 2.295.119,0 31.507,0 1,4% 
2015 42.514,0 709,1 1,7% 2.379.334,3 29.630,6 1,2% 
2016 43.655,0 616,4 1,4% 2.469.808,3 29.944,8 1,2% 

Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 

 

Segons la taula anterior:  

 Amb una desviació grupal mitjana del 1,3% durant els cinc darrers anys, el sector es situa 

significativament sota de l’indicador d’estacionalitat mitjà intersectorial lleidatà (2%) i és 

gairebé igual a l’indicador català.  

 Tot i que les diferències són més aviat petites, a Lleida es pot apreciar un lleuger increment en 

la estacionalitat a partir de 2014, moment en el qual es comencen a assolir els nivells més 

elevats.  

Podem veure gràficament aquestes dades:  
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Figura 58: Afiliació trimestral superposada a la construcció a Lleida (esquerra) i Catalunya (dreta) 

 

 

Els indicadors normalitzats a la mitjana anual ens mostren el següent:  
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Taula 26: Diferències entre l’afiliació intertrimestral normalitzada a mitjanes anuals al sector serveis 

 Lleida Catalunya 
Període Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Mitjana  Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Mitjana  

2012 99,6 100,7 101,0 98,7 41.433,3 99,7 101,4 100,7 98,2 2.269.545,8 
2013 98,6 100,4 100,8 100,3 40.967,3 99,1 101,2 99,8 99,8 2.244.358,3 
2014 98,2 101,7 99,8 100,4 41.598,0 98,0 101,2 100,1 100,7 2.295.119,0 
2015 98,0 101,8 99,3 100,9 42.514,0 98,3 101,0 99,9 100,8 2.379.334,3 
2016 98,0 101,2 100,1 100,6 43.655,0 98,3 100,9 100,0 100,8 2.469.808,3 

Mitjana 98,5 101,2 100,2 100,2  98,7 101,1 100,1 100,1  
Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017. 

 

La taula ens mostra:  

 El març és el pitjor moment en termes d’afiliació, amb una mitjana del 98,5%. La resta dels 

mesos es situen entorn de la mitjana, essent el juny el de millors resultats.  

 En el cas català trobem indicadors similars, amb les mateixes zones de baixa afiliació i d’alta.  
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3.3. Població desocupada 

Pel que fa a l’anàlisi de la població desocupada, prendrem com referència les 

dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de treball, 

afers socials i família. L’Observatori ens ofereix les dades totals d’atur 

desagregades per períodes i amb nombroses variables de paginació, entre les 

quals emprarem les més significatives per plasmar la situació real de la 

desocupació a la ciutat de Lleida. A l’igual que en el cas de la població ocupada, 

emprarem el cas català com variable de comparació bàsica.  

En primer terme, com veiem a la figura de la dreta, l’atur és un fenomen que ha 

anat canviant al llarg del temps, seguint una tendència similar tant a Lleida com 

a Catalunya:  

 El nivell d’atur fins el 2007 es va mantenir estable amb una mitjana de 3.896,4 

persones.  

 A partir de 2008 i fins el 2012 ens trobem un període d’expansió accelerada de l’atur, 

especialment al 2008 i al 2019, quan es donen increments del 42,3% i del 69,2% a Lleida i del 

30,1% i del 53,3% a Catalunya, respectivament. Entre el 2010 i el 2012 es segueix en una fase 

expansiva de l’atur, tot i que amb menys intensitat (11,1% anual a Lleida i 7,5% a Catalunya).  

 A partir de 2013 ens trobem en un període de contracció de l’atur, el qual sembla accelerar-se 

a mesura que passen els anys, tot i que encara no s’assoleixen els nivells anteriors a 2008. 
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Figura 59: Evolució de l’atur mitjà (2005-2016) 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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 Perfil de la població desocupada 

Un cop hem introduït la situació de l’atur, començarem a presentar la situació actual i l’evolució 

d’aquest fenomen durant els cinc darrers anys en relació a un seguit de variables independents: 

sexe i edat, nacionalitat, nivell d’estudis i especialitat formativa.  

Sexe i edat 

En relació al sexe, trobem que a Lleida, durant el 2016, es van registrar una mitjana de 4.396,3 

homes aturats i de 4.824,5 dones, és a dir, un 47,7% d’atur masculí. Al mateix període, a Catalunya 

hi va haver 215.713,5 homes aturats i 254.891,8 dones, és a dir, un 45,8% d’atur 

masculí. És a dir, a Lleida hi ha una mica més d’igualtat entre sexes entre les 

persones aturades, tot i que en els dos casos trobem més dones inscrites.  

Pel que fa a l’edat, durant el 2016, es va correspondre amb la distribució de la 

figura a la dreta. Segons aquesta, Lleida tindria una mitjana d’aturats més joves 

que no pas el conjunt català. Els grups amb més aturats són de 45 a 49 (13,8%), 

de 35 a 39 (13,5%) i de 40 a 44 (13,3%). En canvi, a Catalunya el grup amb més 

aturats va ser de 55 a 59 (15,3%), de 45 a 49 (13,1%) i de 40 a 44 (12,5).  

Pel que fa a l’evolució de les dues variables, trobem que en relació al sexe, en els 

dos casos s’ha produït un canvi de tendència, passant d’una majoria d’homes 

aturats a una majoria de dones.  
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Figura 60: Edat dels aturats (mitjana 2016) 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Així, a Lleida al 2012 hi havia un 55,8% d’atur masculí. La majoria es va mantenir fins el 2016, 

moment en el qual es produeix el canvi. En el cas català, els homes eren majoria entre els aturats 

fins el 2013.  

Taula 27: Evolució del sexe de les persones aturades (mitjanes anuals) 

Període 
Lleida Catalunya 

Home Dona Total Home Dona Total 
2012 55,8% 44,2% 12.136,8 51,7% 48,3% 634.259,8 
2013 53,9% 46,1% 11.856,3 50,8% 49,2% 637.294,8 
2014 52,8% 47,2% 11.243,3 49,5% 50,5% 593.554,7 
2015 50,7% 49,3% 10.322,3 47,4% 52,6% 534.458,5 
2016 47,7% 52,3% 9.220,8 45,8% 54,2% 470.605,3 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

Igualment, en relació al grup d’edat, la taula següent ens mostra que en tos dos casos, l’edat de les 

persones aturades va creixent:   

 A Lleida, al 2012 el grup més nombrós eren entre 35 a 39, mentre que al 2016 passen a ser els 

de 45 a 49. En el cas català la situació també és semblant, ja que al 2012 els més nombrosos 

eren els de 30 a 34, però al 2016 passen a ser els de 50 a 54.  

 El moment del canvi sembla donar-se a 2015, coincidint amb el moment de més baixada del 

nivell d’atur.  
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Taula 28: Evolució de l’atur segons l’edat (mitjanes anuals) 
    Menors 

de 20 
  De 20 a 

24 
  De 25 a 

29 
  De 30 a 

34 
  De 35 a 

39 
  De 40 a 

44 
  De 45 a 

49 
  De 50 a 

54 
  De 55 a 

59 
  De 60 a 

64 
  Més de 

64 
  Total 

Ll
ei

da
 

2012 1,5% 6,7% 10,5% 15,0% 15,7% 13,9% 12,1% 10,7% 8,4% 5,5% 0,0% 12.209,3 
2013 1,3% 5,7% 9,5% 13,8% 15,6% 13,7% 13,1% 11,8% 9,7% 5,9% 0,0% 11.725,1 
2014 1,5% 5,4% 9,0% 12,3% 15,1% 13,8% 13,7% 12,1% 10,8% 6,3% 0,0% 11.156,2 
2015 1,6% 5,2% 8,7% 11,1% 14,1% 13,7% 13,8% 12,6% 11,7% 7,5% 0,0% 10.120,2 
2016 1,8% 5,1% 8,5% 10,2% 13,5% 13,3% 13,8% 12,7% 12,6% 8,5% 0,0% 9.044,6 

Ca
ta

lu
ny

a 

2012 1,7% 5,7% 9,5% 13,1% 14,7% 13,2% 12,3% 11,5% 11,3% 7,0% 0,0% 638.579,4 
2013 1,5% 5,1% 8,5% 11,9% 14,3% 13,5% 13,1% 12,2% 12,4% 7,6% 0,0% 632.000,2 
2014 1,6% 4,9% 7,8% 10,7% 13,5% 13,2% 13,4% 12,6% 13,7% 8,7% 0,0% 585.257,7 
2015 1,7% 4,7% 7,4% 9,8% 12,6% 12,9% 13,4% 12,8% 14,7% 10,0% 0,0% 523.160,5 
2016 1,9% 4,6% 7,3% 9,2% 11,8% 12,5% 13,1% 12,9% 15,3% 11,6% 0,0% 460.434,3 

 Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Nacionalitat 

Pel que fa a la nacionalitat, l’atur mitjà de 2016 a Lleida entre els estrangers va ser de 3.148,0 

persones, el qual és el 34,1% del total. En el mateix període, a Catalunya els estrangers eren el 19,5% 

del total, de manera que l’atur estranger a la ciutat és un 75,1% més elevat que la mitjana.  

Pel que fa a la procedència, a Lleida la major part de les persones estrangeres aturades procedeixen 

de la regió del Magrib (38,3%), seguits per la resta d’Europa (31%) i Àfrica occidental (16,6%). En el 

cas català, el primer grup també són els magrebins, però tenen una major presència (43,5%) i el 

segon els de la resta d’Europa (25,4%). En canvi, el tercer grup són els d’Amèrica Central i del Sud 

(16,6).  

Taula 29: Atur estranger i procedència 

Àmbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Atur estranger Atur total 

Lleida 31,0% 38,3% 0,4% 16,6% 1,9% 0,0% 9,5% 0,1% 2,1% 0,0% 0,0% 34,1% 9.220,8 

Catalunya 25,4% 43,5% 0,1% 8,2% 0,5% 0,1% 16,6% 0,2% 5,2% 0,1% 0,0% 19,5% 470.605,3 
1. Europa;  2. Magrib; 3. Àfrica del nord exclòs el Magrib; 4. Àfrica occidental; 5. Àfrica central, oriental i austral; 6. Amèrica del nord; 7. Amèrica central i del sud; 8. Pròxim Orient i Orient Mitjà; 9. Altres 
països i territoris d'Àsia; 10. Austràlia, Oceania; 11. Sense nacionalitat.  

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

Pel que fa a l’evolució, si comparem les xifres d’atur de 2012 i les actuals, trobem que a Lleida, dins 

els grup d’aturats que tenen una certa significació estadística, trobem que l’atur s’ha reduït de 

forma significativa a tots els grups, i que fins i tot en alguns casos s’ha reduït per sobre de l’atur 

mitjà.  
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El grup on més ha baixat ha estat entre les persones procedents d’Amèrica del Central i del Sud, 

seguits per l’Àfrica Occidental i el Magrib.  

Taula 30: Evolució de l’atur estranger 2012-2016  

   Europa   Magrib   Àfrica occidental 
  Amèrica central i 

del sud 
Atur estranger Atur total 

Lleida -11,8% -19,0% -31,9% -48,8% -24,2% -24,0% 

Catalunya -22,3% -23,6% -32,7% -54,7% -32,7% -25,8% 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

A la figura següent podem veure com la reducció de l’atur entre la població estrangera ha estat 

força proporcional en relació a la reducció de l’atur local:   

Figura 61: Evolució de l’atur estranger en comparació a l’atur local (índex 100  a 2012) 
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Si comparem les dades d’atur amb les d’afiliació i les dades demogràfiques de la població 

estrangera es poden observar algunes diferències en relació a la població local:  

Taula 31: Comparativa d’indicadors població local i estrangera 
 

Nacionals Estrangers 
Població total 109.961,0 28.183,0 
Població 16 a 64 66.925,0 25.994,0 
Afiliacions mitjanes 42.785,5 7.901,0 
Atur registrat mitjà 6.072,8 3.148,0 
Activitat mitjana 48.858,3 11.049,0 
Taxa activitat calculada 73,0% 42,5% 
Atur registral 12,4% 28,5% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT de  l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

En aquest sentit, cal destacar:  

 Els estrangers, tot i que són el 28% de la població en edat de treballar de Lleida, representen el 

34% de la població aturada.  

 Tot i que el gruix de la població estrangera  de Lleida té edat de treballar (92,2%), la seva activitat 

calculada és molt més baixa que no pas en el cas de la població local (42,5%), de la mateixa 

manera que passa amb la taxa d’afiliació, la qual és gairebé del doble entre els locals (63,9%) 

que entre els estrangers (30,4%).  

 La taxa d’atur registral entre la població estrangera és del 28,5%, el qual la situa en més del 

doble que la població nacional (12,4%). 
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Nivell d’estudis 

Pel que fa al nivell d’estudis, de les 9.220,8 persones que es van registrar de 

mitjana durant el 2016 a Lleida, el 60,9% van declarar tenir l’educació general o els 

estudis secundaris (EGB o ESO), essent, amb molt, el grup més nombrós. A 

Catalunya trobem una situació similar, ja que el 62,4% també es troba en aquest 

grup.  

Com es pot veure, el gruix de les persones aturades tenen en comú un baix nivell 

d’estudis. Després dels estudis generals, a Lleida trobem persones amb estudis 

primaris complerts (9,9%) i estudis primaris incomplerts (9,3%), amb el qual 

només amb aquests grups s’assoleix el 80% de les persones aturades. En el cas 

català no hi ha grans diferències, més enllà d’un  

En relació a l’evolució no s’aprecien grans canvis. Al 2012, la distribució per grups 

era pràcticament la mateixa que l’actual, així que podem proposar un indicador que 

ens mostri quins són els grups que han crescut més i quins menys.  

Aquesta informació es plasma a la taula següent:  
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Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

Figura 62: Nivell d’estudis de les persones aturades (mitjana 2016) 
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Taula 32: Evolució de l’atur en relació al nivell formatiu amb índex 100 a 2012 
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2012 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2013 97,6 92,9 95,5 99,0 97,1 107,1 99,6 108,0 110,0 97,7 97,9 93,8 94,9 105,6 100,2 107,2 99,1 106,0 92,8 100,5 

2014 105,8 92,0 93,0 89,9 92,2 100,2 84,8 97,0 101,7 92,6 95,8 88,7 87,5 97,8 93,9 98,1 84,5 98,1 80,3 93,6 

2015 110,2 87,7 82,9 81,3 85,9 87,0 63,0 85,8 96,7 85,0 94,7 82,2 77,4 87,3 85,1 85,9 68,9 87,8 76,6 84,3 

2016 106,9 77,2 74,1 76,0 76,4 76,6 49,6 82,0 121,7 76,0 85,5 72,5 66,4 77,4 75,0 76,0 56,5 80,1 67,2 74,2 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

En aquesta taula, podem veure que, tenint en compte que el nivell total d’atur és al 76%:  

 El grup Sense estudis i Post-secundaris són els únics que han incrementat el seu número 

absolut d’aturats. Tot i això, cal tenir en compte que el 9 és estadísticament insignificant.  

 Els grups Primaris incomplets, Educació general, Tècnics-professionals superiors i 

Universitaris segon i tercer cicle han reduït l’atur per sota de la mitjana, és a dir, hi ha més 

aturats d’aquests grups.  

 El grup Programes de FP ha quedat exactament igual que la mitjana.  

 El grup Primaris complets i, especialment, el grup Universitaris de primer cicle han reduït l’atur 

més que la mitjana, és a dir han reduït el seu número d’aturats.  
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Especialitat formativa 

Per aconseguir informació respecte de l’especialitat formativa hem d’acudir al cens de població, 

amb el qual cal assumir que hi poden haver dades que no coincideixen amb l’anàlisi fet fins el 

moment, a causa de les diferències en la metodologia de recollida i presentació d’informació.  

Segons el cens, a Lleida hi hauria unes 19.105 persones aturades, 2.670 de les quals estarien en 

cerca de la primera ocupació. A priori, aquestes dades queden força per sobre dels indicadors que 

ens ofereix el Departament d’empresa, que situa l’atur registrat en 11.604 persones.  

Taula 33: Atur en relació a l’especialitat formativa (2011) 

 Lleida Catalunya 

Especialitat formativa Aturat Cerca primera 
ocupació 

Total Aturat Cerca primera 
ocupació 

Total 

Educació 2,4% 3,9% 2,6% 2,4% 2,7% 2,5% 
Arts i humanitat 1,6% 1,5% 1,6% 2,9% 2,4% 2,8% 
Dret i ciències socials 7,1% 5,8% 6,9% 8,3% 6,4% 8,1% 
Ciències i informàtica 2,4% 2,2% 2,4% 2,9% 3,5% 2,9% 
Arquitectura, construcció i formació tècnica 7,6% 5,4% 7,3% 7,2% 4,9% 6,9% 
Agricultura, ramaderia, pesca i veterinària 1,4% 0,7% 1,3% 0,4% 0,5% 0,4% 
Salut i serveis socials 3,1% 3,0% 3,1% 3,0% 3,6% 3,1% 
Altres serveis 2,3% 3,7% 2,5% 3,3% 2,1% 3,2% 
No és aplicable 72,1% 73,6% 72,3% 69,5% 73,8% 70,1% 
Total 16.435,0 2.670,0 19.105,0 911.470,0 140.670,0 1.052.140,0 

 
Font: elaboració pròpia a partir del cens de població i habitatges de 2011, 2017. 

 

Segons el que veiem a la taula anterior:  
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 El 72,3% de les persones aturades de Lleida estan incloses al grup de No aplicable. En el cas 

de Catalunya, aquest grup són el 70,1%, de manera que es pot considerar que la manca 

d’especialitat formativa és un factor explicatiu de l’atur.  

 Més enllà d’aquesta categoria, trobem que el 7,3% de les persones aturades de Lleida tenen 

formació en Arquitectura, construcció o formació tècnica, grup que en el cas català abasta el 

6,9% del total.  

 El tercer grup en importància és en el grup d’especialitat de Dret i ciències socials, el qual ocupa 

el 6,9% de les persones aturades. En el cas català, aquest grup és el segon en importància i 

abasta el 8,1%.  

 

  



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 

 Pàgina 130 
 

 Comparativa sectorial 

Per cloure aquest apartat, ens fixarem en les diferències sectorials en relació a la 

situació actual i l’evolució de l’atur durant els darrers cinc anys, el qual creuarem 

amb les variables sectorials.  

Sector 

En primer lloc, ens fixarem en els quatre grans sectors més les persones sense 

ocupació anterior. En aquest punt observarem la fotografia actual i l’evolució. A 

més a més, integrarem un nou anàlisi simplificat de l’estacionalitat, de la mateixa 

manera que es va fer a l’anàlisi de l’ocupació.  

Durant el 2016 es va registrar una mitjana de 9.220,9 persones aturades a Lleida. 

D’aquestes, 6.962,2 venien del sector serveis (66,3%), 1.036,4 de l’agricultura 

(11,2%), 945 de la construcció (10,3%), 541 de la indústria (5,9%) i 585,6 no tenien 

ocupació anterior (6,4%). La principal diferència amb l’estructura d’atur catalana 

té a veure amb l’agricultura (2,5%) i la indústria (12,6%), sectors que , en certa part, 

intercanvien els seus papers a Lleida i Catalunya.  

En aquest punt també hem volgut incloure l’anàlisi de les persones estrangeres, 

per la seva notable significació en alguns dels sectors. Anteriorment ja hem 

calculat que els estrangers són el 33,7% de les persones aturades, però és 

important veure que no es distribueixen de forma equitativa entre els sectors.  

11,2%

5,9%

10,3%

66,3%

6,4%

  Agricultura   Indústria   Construcció   Serveis   Sense ocupació anterior

2,5%
12,6%

10,2%

68,2%

6,4%

  Agricultura   Indústria   Construcció   Serveis   Sense ocupació anterior

Figura 63: Atur mitjà registrat per sectors a Lleida (a dalt) i a Catalunya (a 
baix), 2016 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Així, el sector agrícola és el que té més atur estranger, amb un 69,1% del total de 

les persones aturades, seguit per la construcció, amb un 31,9% i els serveis, amb 

un 28%. Entre les persones sense ocupació anterior, els estrangers també són 

molt nombrosos, amb gairebé la meitat de les inscripcions.  

Com es veu a la figura, la situació és força similar a la mitjana catalana, tot i que 

en general els indicadors són més baixos. És especialment destacable en el cas 

de la indústria i els serveis, amb -14 i -12 punts de diferència, respectivament.  

Pel que fa a l’evolució de l’atur, per observar-ho amb més exactitud, hem creat un 

indicador amb índex 100 a 2012. Com ja hem comentat, en aquest període l’atur 

va baixar un 24%, fins el nivell 76, al mateix temps que en el cas català es va arribar 

fins el nivell 74,2.  

La reducció, però, no ha estat proporcional entre tots els sectors. La construcció ha 

estat on més ha baixat, arribant fins el nivell 44,8, seguit per la indústria (57,1), els 

serveis (83,4) i finalment l’agricultura (95,1). Les persones sense ocupació anterior 

es redueixen fins el nivell 89. La situació és molt semblant a Catalunya. Igualment 

la evolució també sembla ser força proporcional entre els estrangers.  

Si deixem de banda les mitjanes anuals i ens fixem en els trimestres podem veure 

les diferències sectorials relacionades amb l’estacionalitat. De forma agregada, 
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Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

Figura 64: Estrangers sobre el total d’atur sectorial (mitjana de 2016). A 
sota, evolució de l’atur sectorial amb índex 100 a 2012. 
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els trimestres amb més atur són el primer (mitjana dels darrers cinc anys de 

11.823,9) i el quart (10.955,9), mentre que el tercer (10.071,6) i el segon en tenen 

menys (10.981,8).  

De la mateixa manera que hem fet al capítol anterior, podem calcular la desviació 

grupal com un indicador d’intensitat en la estacionalitat.  

Tot i que l’atur en general ha baixat, l’indicador ha anat creixent des de 2012, 

passant del 3,5% al 8,8%, de la mateixa manera que també ho ha fet el cas català, 

el qual passa del 1,8% al 5,9%.  En altres paraules, tot i que l’atur mitjà s’està 

reduint, sembla que, al mateix temps, les diferències entre els trimestres també 

s’estarien eixamplant.  

Així, ja sembla clar que l’atur lleidatà registra una estacionalitat més intensa que 

no pas el català, però, com hem vist anteriorment, les diferències entre els sectors 

també són importants.  

A la pàgina següent veurem com es comporta l’atur en cada sector:  
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Figura 65: Atur mitjà intertrimestral a Lleida (a sobre) i Catalunya (a sota) 
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Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Figura 66: Diferències en l’atur intertrimestral per sectors a Lleida 
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A la figura anterior podem veure : 

 L’agricultura és el sector on hi ha més variació relativa entre els trimestres, amb un atur mitjà 

de 1.135,8, una desviació mitjana de 164,2 persones i una desviació grupal del 14,5% durant els 

cinc darrers anys.  

 La indústria té un atur mitjà de 761,1 persones, amb una desviació estadística de 56,0 persones 

i una desviació grupal de 7,7%.  

 La construcció registra un atur mitjà de 1.473,6 persones, amb una desviació estadística 

mitjana de 114,6 persones i una desviació grupal del 10,5%.  

 El sector dels serveis és el sector amb més estabilitat. Aporta una mitjana d’atur de 6.962,2 

persones durant els cinc darrers anys, amb la major desviació estadística, la qual és de 425,2. 

Tot i això, és el sector amb menys desviació grupal, d’un 6,2%.  

I finalment, podem afegir la informació desagregada per sectors i població estrangera:  

 Com podem veure, la desviació grupal és més gran entre els estrangers que no pas entre el 

global. En termes comparats, la diferència entre l’estacionalitat estrangera i global en cada 

sector és:  

 A l’agricultura, la mitjana és del 14,5%, mentre que els estrangers arriben al 16,6%. 

 A la indústria, la mitjana és del 7,7%, mentre que entre els estrangers s’arriba al 14,3%.  

 A la construcció, la mitjana és del 10,5%, mentre que els estrangers arriben al 13,2% 

 Als serveis, la mitjana és del 6,2%, mentre que els estrangers arriben al 15,%.  
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 En termes globals, a més, podem afirmar que l’estacionalitat entre els estrangers és quelcom 

clarament creixent, ja que hem passat d’una desviació del 9,1% al 2012 a una del 18,4% al 2016.  

 A més a més, el creixement de l’estacionalitat ha estat repartit de forma similar a tots els 

sectors. Tot i això,  aquest creixement és semblant entre els estrangers i entre el global de la 

població, excepte en el sector agrícola.  

Taula 34: Estacionalitat en l’atur per sector i població estrangera (2012-2016) 

Sector Indicador estacionalitat 
global mitjà 

Creixement estacionalitat 
global 

Indicador estacionalitat 
estranger mitjà 

Creixement estacionalitat 
estrangera 

Agricultura 14,5% +47,7% 16,6% +67,2% 
Indústria 7,7% +160,4% 14,3% +120,3% 
Construcció 10,5% +67,6% 13,2% +37,1% 
Serveis 6,2% +134,0% 15,0% +100,5% 
Total 6,8% +150,5% 13,9% +101,9% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del treball i model productiu, 2017. 
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Secció  

Per donar un major detall sobre l’atur, podem afegir els indicadors relacionats amb la secció 

d’activitat, els quals presentem a la Taula 36.  

Els elements més destacats que hi trobem són:  

 La secció que més persones envia a l’atur és el Comerç a l’engròs i al detall, amb una mitjana 

de 1.981,1 aturats al 2016, el qual suposa el 21,5% del total de la ciutat. D’aquestes 638,7 eren 

persones estrangeres (32,2%). Dins aquesta secció, 1.033 persones (52%) procedeix del comerç 

a l’engròs i 853 persones (43%) del comerç al detall.  

 La segona secció que trobem són les Activitats administratives i auxiliars, amb una mitjana de 

1.337,7 persones aturades, el qual és el 14,5% del total. D’aquestes, 512 eren persones 

estrangeres (38,3%). Dins aquesta secció, 700 persones (52,3%) procedeixen d’activitats 

relacionades amb l’ocupació, 423 de serveis a edificis i de jardineria (31,6%) i 147 d’activitats 

administratives d’oficina (11%).  

 La tercera secció és l’Agricultura, ramaderia i pesca, amb una mitjana de 1.036,4 persones 

aturades (11,2%). D’aquestes, 716,0 eren estrangeres (69,1%). Dins aquesta secció, el 98% 

procedeix d’activitats d’agricultura, ramaderia i caça.  

 La construcció apareix a la quarta posició, amb una mitjana de 945,6 persones aturades 

(10,3%). D’aquestes, 301,6 eren estrangeres (31,9%). Dins aquesta secció, el 49% prové de la 

construcció d’immobles i el 45% d’activitats especialitzades de la construcció.  
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 L’hostaleria va aportar una mitjana de 861,9 persones durant 2016, el 9,3% del total. D’aquestes, 

261eren estrangeres (30,3%). Dins aquesta secció el 90,8%, és a dir, 783 persones, procedien 

de serveis de menjar i begudes.  

 La indústria manufacturera presenta una mitjana de 499,1 persones aturades durant el 2016, 

el 5,4% del total. D’aquestes, 123,4 eren estrangeres (24,7%). Dins d’aquesta secció, el 37,2% 

procedeix d’indústries de productes agroalimentaris, el 11,1% de productes metàl·lics excepte 

maquinària i el 6,1% d’indústries tèxtils.  

Per cloure aquest apartat, presentem la llista ordenada de les divisions que han generat més atur:  

Taula 35: Divisions amb més atur generat durant 2016 

Divisió 
Atur 

registrat 
% total Divisió 

Atur 
registrat 

% total 

Comerç engròs, exc. vehicles motor 1.033,3 11,2% Serveis socials amb allotjament 151,8 1,6% 
Agricultura, ramaderia i caça 1.019,7 11,1% Educació 150,5 1,6% 
Comerç detall, exc. vehicles motor 853,2 9,3% Activitats administratives d'oficina 147,3 1,6% 
Serveis de menjar i begudes 782,8 8,5% Llars que ocupen personal domèstic 131,0 1,4% 
Activitats relacionades amb l'ocupació 699,6 7,6% Altres activitats de serveis personals 120,7 1,3% 
Sense ocupació anterior 585,6 6,4% Activitats sanitàries 110,6 1,2% 
Construcció d'immobles 466,4 5,1% Serveis socials sense allotjament 102,9 1,1% 
Activitats especialitzades construcció 426,0 4,6% Activitats professionals i tècniques NCAA 97,6 1,1% 
Serveis a edificis i de jardineria 422,7 4,6% Venda i reparació de vehicles motor 94,7 1,0% 
Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 267,4 2,9% Serveis d'allotjament 79,2 0,9% 
Indústries de productes alimentaris 185,8 2,0% Activitats esportives i d'entreteniment 78,3 0,8% 
Transport terrestre i per canonades 165,3 1,8% Activitats associatives 58,4 0,6% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Taula 36: Atur mitjà anual per sector i secció d’activitat econòmica a Lleida, 2016 

Sector Secció Atur registrat 
Sobre el total 

d’atur  
Estrangers 

sobre la secció 
Catalunya 

Catalunya 
estrangers 

Agricultura Agricultura, ramaderia i pesca 1.036,4 11,2% 69,1% 2,5% 59,8% 

Indústria 

Indústries extractives 5,4 0,1% 10,8% 0,1% 14,8% 
Indústries manufactureres 499,1 5,4% 24,7% 11,8% 10,0% 
Energia elèctrica i gas 6,6 0,1% 0,0% 0,1% 6,2% 
Aigua, sanejament i gestió de residus 30,1 0,3% 20,2% 0,7% 13,5% 

Construcció Construcció 945,6 10,3% 31,9% 10,2% 28,1% 

Serveis 

Comerç a l'engròs i al detall 1.981,1 21,5% 32,2% 15,7% 13,8% 
Transport i emmagatzematge 240,3 2,6% 24,5% 2,9% 13,5% 
Hostaleria 861,9 9,3% 30,3% 10,3% 25,9% 
Informació i comunicacions 86,4 0,9% 20,0% 1,6% 14,4% 
Activitats financeres i d'assegurances 50,6 0,5% 3,6% 0,7% 4,5% 
Activitats immobiliàries 29,6 0,3% 11,8% 0,7% 11,3% 
Activitats professionals i tècniques 294,8 3,2% 9,0% 4,8% 12,1% 
Activitats administratives i auxiliars 1.337,7 14,5% 38,3% 15,7% 16,7% 
Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 267,4 2,9% 13,1% 3,2% 10,5% 
Educació 150,5 1,6% 10,1% 2,3% 9,5% 
Activitats sanitàries i serveis socials 365,3 4,0% 11,5% 4,2% 10,2% 
Activitats artístiques i d'entreteniment 120,8 1,3% 10,1% 1,6% 11,7% 
Altres serveis 193,6 2,1% 16,5% 3,1% 15,2% 
Activitats de les llars 131,0 1,4% 44,0% 1,6% 35,8% 
Organismes extraterritorials 1,1 0,0% 0,0% 0,0% 20,4% 

Sense ocupació anterior Sense ocupació anterior 585,6 6,4% 48,9% 6,4% 44,9% 
Total Total 9.220,8 100,0% 34,1% 470.605,3 19,5% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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 Ocupació 

En aquest punt ens fixarem en les diferències de la situació actual i l’evolució de 

l’atur durant els darrers cinc anys en relació a l’ocupació. Per fer-ho, observarem 

la situació actual dels grans grups d’ocupació i afegirem un repàs sintètic dels 

subgrups.  

Gran grup d’ocupació 

En relació al gran grup d’ocupació, i sobre les 9.220,8 persones de mitjana que hi 

va haver aturades a Lleida durant el 2016, trobem que la major part havien 

treballat com ocupacions elementals, amb  3.330,6 persones inscrites (36,1% del 

total), com treballadors de la restauració, personal i venedors, amb 2.023,5 

persones (21,9%) o bé com artesans, treballadors de la indústria i construcció, 

amb 1.323,6 persones (14,4%). Amb aquests tres grups ja s’assoleix el 72,4% del 

total de l’atur. En el mateix període, en el cas català, trobem xifres molt similars, 

les diferències més destacables són que hi ha menys atur procedent 

d’ocupacions elementals (33,1%) i més en empleats d’oficina.  

De nou els estrangers presenten notables divergències en funció de l’ocupació, essent molt 

nombrosos entre els aturats dels grups Treballadors d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres 

(69,1% sobre el total d’atur de l’ocupació),  Ocupacions elementals (53,2%) i   Artesans, treballadors 

indústries i construcció (42,1%).  

El detall es mostra a la taula següent:  

Figura 67: Atur mitjà a Lleida i gran grup d’ocupació, 2016 

0 - Ocupacions militars 1 - Directors i gerents 2 - Tècnics i professionals científics i 
intel·lectuals 3 - Tècnics; professionals de suport; 4 - Empleats comptables, 

administratius i altres empleats d'oficina 5 - Treballadors dels serveis de restauració, 
personals, protecció  i venedors 6 - Treballadors qualificats al sector agrícola, ramader, 

forestal i pesquer; 7 - Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres 
i la construcció (excepte operadors d’instal·lacions si maquinària) 8 - Operadors 

d’instal·lacions si maquinària i muntadors 9 - Ocupacions elementals 
 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Taula 37: Atur mitjà anual per gran grup d’ocupació a Lleida, 2016 

 Atur registrat 
Sobre el total 

d'atur 
Estrangers sobre 

ocupació 
Catalunya 

Catalunya 
estrangers 

Ocupacions militars 0,3 0,0% 0,0% 0,0% 16,2% 

Directors i gerents 58,5 0,6% 3,3% 1,5% 8,1% 

Professionals científics i intel·lectuals 422,8 4,6% 5,7% 5,8% 9,1% 

Tècnics i professionals de suport 592,1 6,4% 7,7% 8,2% 7,5% 

Empleats oficina comptables i administratius 713,9 7,7% 7,5% 11,6% 6,6% 

Treballadors restauració, personals i venedors 2.023,5 21,9% 18,5% 21,5% 15,6% 

Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 306,2 3,3% 69,1% 1,1% 37,1% 

Artesans, treballadors indústries i construcció 1.323,6 14,4% 42,1% 12,7% 22,2% 

Operadors instal·lacions i màquines, i muntadors 449,3 4,9% 24,3% 6,7% 10,0% 

Ocupacions elementals 3.330,6 36,1% 53,2% 30,7% 33,1% 

Total 9.220,8 100,0% 34,10% 4.706,1 19,5% 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

Pel que fa a la tendència, durant els cinc darrers anys el nivell d’atur s’ha reduït en un 24% a Lleida, 

tot i que aquest indicador no s’ha repartit de forma proporcional entre les diferents ocupacions. 

Les que més han baixat són Directors i gerents (-41,4%),   Artesans, treballadors indústries i 

construcció (-40,7%) i   Operadors instal·lacions i màquines, i muntadors (-37,3%). En canvi les que 

s’han mantingut més són   Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres (-13,7%) Treballadors 

restauració, personals i venedors (-12,4%), Ocupacions elementals (-12,6%).  

Entre els estrangers, les ocupacions en les que més s’ha reduït l’atur són   Operadors instal·lacions 

i màquines, i muntadors (-47,5%),   Tècnics i professionals de suport (-42,9%) i   Artesans, 
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treballadors indústries i construcció (-38,5%). En les que menys s’ha reduït són Directors i gerents 

(+35,3%),   Professionals científics i intel·lectuals (-9,7%) i Ocupacions elementals (-16,3%).  

Si ens fixem en la variació intertrimestral per a cada grup d’ocupació, trobem que, les ocupacions 

amb més variança són:  

 Treballadors d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres, amb un indicador del 17,9%, les 

quals troben el nivell màxim d’atur al primer i al quart trimestre, combinat amb un descens molt 

marcat al tercer.  

 Artesans, treballadors indústries i construcció, amb un indicador de desviació estadística del 

10,3%, assoleixen el nivell més alt d’atur al primer trimestre i el més baix al tercer.  

 Els Professionals científics i intel·lectuals, amb un indicador del 9,1%, assoleixen el nivell més 

alt d’atur al tercer trimestre i el més baix al segon.  

 Les ocupacions elementals, amb un indicador del 8,9%, assoleixen el nivell més baix d’atur al 

tercer trimestre i el més elevat al primer.  

A la pàgina següent presentem les tendències normalitzades amb indicador 100 igual a la mitjana 

d’atur anual de l’ocupació, de manera que reduïm l’efecte de les diferències anuals.  
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Figura 68: Estacionalitat normalitzada en ocupacions seleccionades a Lleida 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4

Treballadors act. agrícoles i ramaderes

2012 2013 2014 2015 2016

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4

Artesans, treballadors indústries i construcció

2012 2013 2014 2015 2016

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4

Professionals científics i intel·lectuals

2012 2013 2014 2015 2016

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4

Ocupacions elementals

2012 2013 2014 2015 2016

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Subgrup d’ocupació 

Finalment, a fi d’assolir una visió més precisa de l’atur en relació a l’ocupació, ens fixarem en els 

principals subgrups.  

Els principals elements que trobem són:  

 El subgrup amb més incidència en l’atur mitjà durant el 2016 va ser el 92 - Altre tipus de 

personal de neteja, amb 1.013,5 persones aturades, el qual és el 30,4% del total de les 

ocupacions elementals i el 11,0% del total.  

 Igualment, el segon subgrup amb més incidència sobre l’atur també prové de les ocupacions 

elementals. En aquest cas és el 97 – Peons d’indústries manufactureres, amb 944,6 persones 

aturades de mitjana, el qual suposa el 28,4% de les ocupacions elementals i el 10,2% del total.  

 El tercer subgrup és el 52 – Dependents de botigues i magatzems, amb 904,6 persones 

aturades, el qual suposa el 44,7% del grup cinquè (Treballadors de la restauració, personals i 

venedors) i el 9,8% del total de l’atur mitjà anual.  

 En un segon nivell, amb significació sobre el total d’atur entre el 4% i el 6%, trobem el 43 – Altres 

administratius sense atenció al públic (5,3%), 96 – Peons de la construcció i mineria (5,3%), 71 

– Treballadors d’obres estructurals de la construcció i similars (5,2%), 51 – Treballadors 

assalariats dels serveis de la restauració (5,1%) i 95 – Peons agraris, forestals i pesquers (4,1%).  

 Cal destacar que, entre els 10 subgrups d’ocupació que generen més atur, hi ha 4 classificats 

en ocupacions elementals, les quals, per si soles, sumen el 30% del total de l’atur de Lleida.  

 Hi ha un seguit de subgrups que representen un volum molt notable dins el seu grup:  
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 El 94,3% dels treballadors d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres procedeixen del 

subgrup agrícola.  

 El 69% dels empleats d’oficina comptables i administratius són administratius sense 

atenció al públic.  

 El 59,5% dels operadors d’instal·lacions i màquines, i muntadors són Conductors de 

vehicles, transport urbà o carretera.  

 Els subgrups d’ocupació amb menys atur són:  

 Ocupacions militars (0,3 persones de mitjana al 2016). 

 Treballadors d’activitats agropecuàries mixtes (0,9 persones de mitjana). 

 Cambrers i cuiners propietaris (1,1 persones de mitjana).  

 Directors i gerents d’empreses de serveis NCAA (2,4 persones de mitjana). 

 Directors d’administracions públiques i empreses (4,6 persones de mitjana).  

 Finalment, els subgrups amb menys atur, dins de cada grup:  

 Dins els directors i gerents, (58,5 persones aturades de mitjana al 2016), el subgrup amb 

menys atur generat fou 15 – Directors i gerents d’altres empreses de serveis NCAA (2,4 

persones de mitjana).  

 Dins Tècnics i professionals de suport (592,1 persones aturades), el 34 – Professionals 

de suport finances i matemàtiques (9,5).  
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 Dins Empleats d’oficina comptables i administratius (total de 731,9 persones aturades), 

45 – Administratius amb atenció al públic (7,8).  

 Dins Treballadors de la restauració, personals i venedors (2.023,5 de mitjana),  trobem 

els Cambrers i cuiners propietaris (1,1) i el subgrup 54 -  venedors (exc. botigues i 

magatzems), amb 46,7 persones de mitjana.  

 Dins treballadors d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres (306,2), trobem els 

treballadors d’activitats agropecuàries mixtes (0,9) i els treballadors d’activitats 

forestals, pesqueres, cinegètiques (5,3).  

 Dins Artesans, treballadors indústries i construcció (1.323,6), trobem el 76 - Mecànics 

precisió metalls, ceramistes i artesans (20,3) i el 78 - Treballadors fusta, tèxtil, 

confecció, pell i calçat (41,6).  

 Dins Operadors instal·lacions i màquines, i muntadors (449,3), trobem el 82 – 

Muntadors i engalzadors en fàbriques (28,4).  

 Dins les Ocupacions elementals (3.330,6), trobem els recollidors de residus, venedors 

de carrer i altres similars (39,1).  
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Taula 38: Subgrups d’ocupació amb més atur 

Gran grup  Codi Nom subgrup 2016 Sobre Grup Sobre Total 
Ocupacions elementals 92 Altre tipus de personal de neteja 1.013,5 30,4% 11,0% 
Ocupacions elementals 97 Peons indústries manufactureres 944,6 28,4% 10,2% 
Treballadors restauració, personals i venedors 52 Dependents botigues i magatzems 904,6 44,7% 9,8% 
Empleats oficina comptables i administratius 43 Altres administratius sense atenció al públic 492,8 69,0% 5,3% 
Ocupacions elementals 96 Peons construcció i mineria 488,6 14,7% 5,3% 
Artesans, treballadors indústries i construcció 71 Treballadors obres estructurals construcció i sim. 481,0 36,3% 5,2% 
Treballadors restauració, personals i venedors 51 Treballadors assalariats serveis restauració 474,4 23,4% 5,1% 
Ocupacions elementals 95 Peons agraris, forestals i pesquers 377,6 11,3% 4,1% 
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 61 Treballadors act. agrícoles 288,7 94,3% 3,1% 
Operadors instal·lacions i màquines, i muntadors 84 Conductors vehicles, transport urbà o carretera 267,1 59,5% 2,9% 
Artesans, treballadors indústries i construcció 77 Treballadors indústria alimentació, begudes i tabac 266,3 20,1% 2,9% 
Ocupacions elementals 98 Peons transport, descarregadors i reposadors 242,6 7,3% 2,6% 
Artesans, treballadors indústries i construcció 72 Treballadors acabats construcció i instal·lacions 229,0 17,3% 2,5% 
Treballadors restauració, personals i venedors 56 Treballadors que tenen cura persones, serv. salut  159,8 7,9% 1,7% 
Tècnics i professionals de suport 35 Representants, agents comercials i similars 158,9 26,8% 1,7% 
Ocupacions elementals 93 Ajudants preparació aliments 153,1 4,6% 1,7% 
Treballadors restauració, personals i venedors 58 Treballadors serveis personals 152,5 7,5% 1,7% 
Empleats oficina comptables i administratius 44 Empleats agències viatges, recepcionistes i sim. 148,5 20,8% 1,6% 
Tècnics i professionals de suport 31 Tècnics ciències i enginyeries 122,9 20,8% 1,3% 
Tècnics i professionals de suport 37 Prof. suport serveis jurídics, socials i sim. 122,5 20,7% 1,3% 
Treballadors restauració, personals i venedors 57 Altres treballadors que tenen cura persones 113,3 5,6% 1,2% 
Artesans, treballadors indústries i construcció 73 Soldadors, muntadors estructures metàl·liques, sim. 102,2 7,7% 1,1% 
Professionals científics i intel·lectuals 24 Professionals ciències físiques, químiques i enginyeries 101,3 24,0% 1,1% 
Artesans, treballadors indústries i construcció 75 Especialistes en electricitat i electrònica 101,0 7,6% 1,1% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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3.4. Anàlisi comparatiu de les titulacions i especialitats existents al territori en relació a la situació laboral 

La formació s’ha fet palesa com la variable explicativa més significativa en relació a la situació 

laboral. Durant les següents pàgines ens concentrarem en analitzar aquesta variable en relació al 

nivell formatiu, l’especialitat i la combinació d’ambdues.  

Per fer-ho, emprarem les dades del Cens de població i habitatge, les quals ens permeten creuar 

diferents variables sobre la població. A partir d’aquestes, hem categoritzat i classificat els valors 

en una estructura de taula comuna, a la qual hi situem el total de persones ocupades i el total de 

persones aturades per a cada categoria. Aquí s’han obviat la resta de situacions que ens tipifica el 

cens, com són la jubilació o estudiant, ja que considerem que no afecten al nostre anàlisi. A partir 

d’aquí, per a cada fila s’ha calculat la situació de la població en relació a l’ocupació (percentatge 

d’atur i ocupació del nivell formatiu, l’especialitat formativa i ambdues), significació del nivell sobre 

el total (1) i significació de l’atur del nivell sobre el total d’atur (2). Finalment, hem proposat un 

indicador que relaciona (1) i (2), de manera que un indicador igual a 0 suposa que no hi ha atur al 

nivell estudiat, mentre que un indicador igual a 1 significa que l’atur del nivell és proporcional amb 

el pes del nivell sobre la població. Finalment, un indicador superior a 1 significa que en aquest nivell 

hi ha més atur que pes proporcional sobre la població.  

El resultats es presenten a les taules de les pàgines següents:  
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Taula 39: Anàlisi comparatiu del nivell formatiu en relació a l’ocupació 

Nivell formatiu Ocupat Aturat Total 
%  

Ocupat 
%  

Aturat 

% 
s-total 

(1) 

% 
s-total 
atur (2) 

(1)/(2) 

Analfabets 120 165 285 42,1% 57,9% 0,4% 0,9%  

Sense estudis 675 1020 1695 39,8% 60,2% 2,4% 5,8% 2,43 
Va anar a l'escola 5 anys o més, però no va arribar al 
últim curs d'ESO o EGB.  

3390 2980 6370 53,2% 46,8% 9,0% 17,0% 1,89 

Va arribar al darrer curs d'EGB o ESO o té el Certificat 
d'Escolaritat o d'Estudis Primaris 

14315 7155 21470 66,7% 33,3% 30,3% 40,9% 1,35 

Batxillerat, BUP, Batxillerat Superior, COU, PREU 8010 2450 10460 76,6% 23,4% 14,8% 14,0% 0,95 
Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, 
Enginyeria Tècnica o equivalent 

6520 670 7190 90,7% 9,3% 10,2% 3,8% 0,38 

FP grau mitjà, FPI, Oficialia industrial o equivalent, 
Grau Mitjà de Música i Dansa, Certificats d'Escoles 
Oficials d'Idiomes 

5055 1200 6255 80,8% 19,2% 8,8% 6,9% 0,78 

FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o 
equivalent 4955 1140 6095 81,3% 18,7% 8,6% 6,5% 0,76 

Grau universitari o equivalent 1000 205 1205 83,0% 17,0% 1,7% 1,2% 0,69 
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent 7460 515 7975 93,5% 6,5% 11,3% 2,9% 0,26 
Màster oficial universitari (posterior a 2006), 
Especialitats mèdiques o assimilables 

1040 0 1040 100,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,00 

Doctorat 715 0 715 100,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,00 
Total general 53255 17500 70755 75,3% 24,7% 100,0% 100,0% 1,00 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de població i habitatge de 2011, 2017. 
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Pel que fa a les especialitats formatives:  

Taula 40: Anàlisi comparatiu de l’especialitat en relació a l’ocupació 

Especialitat Ocupat Aturat Total 
% 

Ocupat 
% 

Aturat 
% 

s-total (1) 

% 
s-total 
atur (2) 

(1)/(2) 

Sense especialitzar o no aplicable 26510 13770 40280 66% 34% 56,9% 78,7% 1,38 
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Veterinària 1355 0 1355 100% 0% 1,9% 0,0% 0,00 
Altres serveis 1905 380 2285 83% 17% 3,2% 2,2% 0,67 
Arquitectura, construcció, formació 
tècnica i industrials 

5140 1185 6325 81% 19% 8,9% 6,8% 0,76 

Arts i Humanitats 2025 135 2160 94% 6% 3,1% 0,8% 0,25 
Ciències i Informàtica 2005 200 2205 91% 9% 3,1% 1,1% 0,37 
Dret i Ciències Socials 6905 1140 8045 86% 14% 11,4% 6,5% 0,57 
Educació 3195 240 3435 93% 7% 4,9% 1,4% 0,28 
Salut i Serveis Socials 4215 450 4665 90% 10% 6,6% 2,6% 0,39 

Total general 53255 17500 70755 75% 25% 100,0% 100,0% 1,00 
Font: elaboració pròpia a partir del Cens de població i habitatge de 2011, 2017. 

 

I combinant les dues variables:  

Taula 41: Anàlisi comparatiu del nivell formatiu i l’especialitat en relació a l’ocupació 

Nivell i especialitat Ocupats Aturats Total 
% 

Ocupat 
% 

Aturat 

% 
s-total 

(1) 

% 
s-total 
atur (2) 

(1)/(2) 

Sense especialitzar o no és aplicable 26510 13770 40280 66% 34% 56,9% 78,7% 1,38 
 No és aplicable 0 0 0      

 Analfabets 120 165 285 42% 58% 0,4% 0,9% 2,34 

 Batxillerat, BUP, Batxillerat Superior, COU, PREU 8010 2450 10460 77% 23% 14,8% 14,0% 0,95 
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Nivell i especialitat Ocupats Aturats Total 
% 

Ocupat 
% 

Aturat 

% 
s-total 

(1) 

% 
s-total 
atur (2) 

(1)/(2) 

 Sense estudis 675 1020 1695 40% 60% 2,4% 5,8% 2,43 
 Va anar a l'escola 5 anys o més, però no va arribar al últim curs 

d'ESO o EGB.  3390 2980 6370 53% 47% 9,0% 17,0% 1,89 

 Va arribar al darrer curs d'EGB o ESO o té el Certificat 
d'Escolaritat o d'Estudis Primaris 14315 7155 21470 67% 33% 30,3% 40,9% 1,35 

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Veterinària 1355 0 1355 100% 0% 1,9% 0,0% 0,00 
 FP grau mitjà, FPI, Oficialia industrial o equivalent, Grau Mitjà de 

Música i Dansa, Certificats d'Escoles Oficials d'Idiomes 190 0 190 100% 0% 0,3% 0,0% 0,00 

 FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o equivalent 100 0 100 100% 0% 0,1% 0,0% 0,00 
 Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria 

Tècnica o equivalent 300 0 300 100% 0% 0,4% 0,0% 0,00 

 Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent 620 0 620 100% 0% 0,9% 0,0% 0,00 
 Màster oficial universitari (posterior a 2006), Especialitats 

mèdiques o assimilables 
145 0 145 100% 0% 0,2% 0,0% 0,00 

Arquitectura, construcció, formació tècnica i industrials 5140 1185 6325 81% 19% 8,9% 6,8% 0,76 
 FP grau mitjà, FPI, Oficialia industrial o equivalent, Grau Mitjà de 

Música i Dansa, Certificats d'Escoles Oficials d'Idiomes 
1650 490 2140 77% 23% 3,0% 2,8% 0,93 

 FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o equivalent 1965 440 2405 82% 18% 3,4% 2,5% 0,74 
 Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria 

Tècnica o equivalent 
700 140 840 83% 17% 1,2% 0,8% 0,67 

 Grau universitari o equivalent 80 0 80 100% 0% 0,1% 0,0% 0,00 

 Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent 745 115 860 87% 13% 1,2% 0,7% 0,54 

Arts i Humanitats 2025 135 2160 94% 6% 3,1% 0,8% 0,25 
 FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o equivalent 90 0 90 100% 0% 0,1% 0,0% 0,00 
 Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria 

Tècnica o equivalent 
95 0 95 100% 0% 0,1% 0,0% 0,00 

 Grau universitari o equivalent 160 0 160 100% 0% 0,2% 0,0% 0,00 

 Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent 1565 135 1700 92% 8% 2,4% 0,8% 0,32 

 Doctorat 115 0 115 100% 0% 0,2% 0,0% 0,00 



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 

 Pàgina 151 
 

Nivell i especialitat Ocupats Aturats Total 
% 

Ocupat 
% 

Aturat 

% 
s-total 

(1) 

% 
s-total 
atur (2) 

(1)/(2) 

Ciències i Informàtica 2005 200 2205 91% 9% 3,1% 1,1% 0,37 
 FP grau mitjà, FPI, Oficialia industrial o equivalent, Grau Mitjà de 

Música i Dansa, Certificats d'Escoles Oficials d'Idiomes 
135 0 135 100% 0% 0,2% 0,0% 0,00 

 FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o equivalent 620 200 820 76% 24% 1,2% 1,1% 0,99 
 Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria 

Tècnica o equivalent 205 0 205 100% 0% 0,3% 0,0% 0,00 

 Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent 640 0 640 100% 0% 0,9% 0,0% 0,00 
 Màster oficial universitari (posterior a 2006), Especialitats 

mèdiques o assimilables 95 0 95 100% 0% 0,1% 0,0% 0,00 

 Doctorat 310 0 310 100% 0% 0,4% 0,0% 0,00 

Dret i Ciències Socials 6905 1140 8045 86% 14% 11,4% 6,5% 0,57 
 FP grau mitjà, FPI, Oficialia industrial o equivalent, Grau Mitjà de 

Música i Dansa, Certificats d'Escoles Oficials d'Idiomes 1155 375 1530 75% 25% 2,2% 2,1% 0,99 

 FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o equivalent 1250 265 1515 83% 17% 2,1% 1,5% 0,71 
 Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria 

Tècnica o equivalent 1585 120 1705 93% 7% 2,4% 0,7% 0,28 

 Grau universitari o equivalent 260 205 465 56% 44% 0,7% 1,2% 1,78 

 Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent 2275 175 2450 93% 7% 3,5% 1,0% 0,29 
 Màster oficial universitari (posterior a 2006), Especialitats 

mèdiques o assimilables 
270 0 270 100% 0% 0,4% 0,0% 0,00 

 Doctorat 110 0 110 100% 0% 0,2% 0,0% 0,00 

Educació 3195 240 3435 93% 7% 4,9% 1,4% 0,28 
 FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o equivalent 80 0 80 100% 0% 0,1% 0,0% 0,00 
 Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria 

Tècnica o equivalent 
1810 150 1960 92% 8% 2,8% 0,9% 0,31 

 Grau universitari o equivalent 255 0 255 100% 0% 0,4% 0,0% 0,00 

 Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent 985 90 1075 92% 8% 1,5% 0,5% 0,34 
 Màster oficial universitari (posterior a 2006), Especialitats 

mèdiques o assimilables 
65 0 65 100% 0% 0,1% 0,0% 0,00 
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Nivell i especialitat Ocupats Aturats Total 
% 

Ocupat 
% 

Aturat 

% 
s-total 

(1) 

% 
s-total 
atur (2) 

(1)/(2) 

Salut i Serveis Socials 4215 450 4665 90% 10% 6,6% 2,6% 0,39 
 FP grau mitjà, FPI, Oficialia industrial o equivalent, Grau Mitjà de 

Música i Dansa, Certificats d'Escoles Oficials d'Idiomes 
675 120 795 85% 15% 1,1% 0,7% 0,61 

 FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o equivalent 425 165 590 72% 28% 0,8% 0,9% 1,13 
 Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria 

Tècnica o equivalent 1660 165 1825 91% 9% 2,6% 0,9% 0,37 

 Grau universitari o equivalent 245 0 245 100% 0% 0,3% 0,0% 0,00 

 Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent 565 0 565 100% 0% 0,8% 0,0% 0,00 
 Màster oficial universitari (posterior a 2006), Especialitats 

mèdiques o assimilables 465 0 465 100% 0% 0,7% 0,0% 0,00 

 Doctorat 180 0 180 100% 0% 0,3% 0,0% 0,00 

Altres serveis 1905 380 2285 83% 17% 3,2% 2,2% 0,67 
 FP grau mitjà, FPI, Oficialia industrial o equivalent, Grau Mitjà de 

Música i Dansa, Certificats d'Escoles Oficials d'Idiomes 1250 215 1465 85% 15% 2,1% 1,2% 0,59 

 FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o equivalent 425 70 495 86% 14% 0,7% 0,4% 0,57 
 Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria 

Tècnica o equivalent 165 95 260 63% 37% 0,4% 0,5% 1,48 

 Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent 65 0 65 100% 0% 0,1% 0,0% 0,00 
Font: elaboració pròpia a partir del Cens de població i habitatge de 2011, 2017. 
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Segons tot això, podem afirmar que:  

 A la vista de la taula, queda clar que el nivell d’estudis superior és un element clar de protecció 

davant l’atur.  

 Prenent com referència el nivell formatiu, el major risc de caure a l’atur el trobem al nivell Sense 

estudis (2,43), analfabets (2,34) i persones que no van acabar l’educació bàsica (1,89).  

 Encara per sobre de la proporcionalitat amb la població, trobem: 

 Grau universitari o equivalent en especialitats relacionades amb el Dret i les Ciències 

Socials (1,78).  

 Diplomatures universitàries i equivalent en serveis no classificats (1,48).  

 Estudis primaris complets (EGB, ESO) o últim curs de primaris (1,35).  

 FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o equivalent en Salut i Serveis socials (1,13).  

 Entorn la proporcionalitat amb la població (±10%):  

 FP grau mitjà i similars especialitat en matèria de Dret i ciències socials (0,99) 

 FP grau superior i similars especialitat Ciències i informàtica (0,99) 

 Batxillerat, BUP i similars (0,95) 

 FP grau mitjà i similars especialitat Arquitectura, construcció i formació tècnica (0,93).  

 Hi ha nombroses combinacions d’especialitats i nivells formatius que tenen cap aturat, és a dir, 

ocupació del 100%. Majoritàriament són persones amb formació superior. Destaquem els tres 

grups amb més importància numèrica:  
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 Llicenciatura i similar en ciències i informàtica (640 persones ocupades).  

 Llicenciatura i similar en agricultura, ramaderia i pesca (620 persones ocupades). 

 Llicenciatura i similar en salut i serveis socials (565 persones ocupades). 

 Tot i això, també trobem nivells aquests formatius més baixos sense cap persona aturada:  

 FP de Grau mitjà, FP1 i similar en Agricultura, ramaderia i pesca. 

 FP de Grau mitjà, FP1 i similar en Ciències i informàtica. 

 FP de Grau superior, FP2 i similar en Agricultura, ramaderia i pesca. 

 FP de Grau superior, FP2 i similar en Arts i Humanitats. 

 FP de Grau superior, FP2 i similar en Educació.  
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3.5. Col·lectius amb dificultats d’inserció 

Els col·lectius en situació de dificultat d’inserció han registrat un procés de creixement i 

diversificació durant els darrers anys, passant d’una visió que es circumscrivia a determinats 

col·lectius molt assenyalats a esdevenir una realitat transversal que afecta cada vegada més 

sectors de la societat catalana.  

Per tal de determinar els àmbits on es dona la vulnerabilitat, s’ha partit de l’opinió dels tècnics 

municipals i les entrevistes realitzades, als quals s’ha afegit les conclusions de diversos estudis 

per després traçar-los sobre els perfils de les persones de Lleida.  

En aquest sentit, s’han determinat diverses àrees que són especialment sensibles respecte la 

vulnerabilitat, els quals s’aniran analitzat en els següents punts. 

En aquest apartat ens concentrarem en els perfils de persones en situació de llarga i molt llarga 

durada, el qual considerem que és el principal indicador que mostra la dificultat en la inserció. En 

aquest capítol caldrà modificar lleugerament l’indicador que hem anat utilitzant, el qual ha estat el 

valor mitjà anual, tant en ocupació com en atur, ja que la naturalesa temporal d’aquest indicador 

podria falsejar les dades. Per tant, emprarem preferentment les dades absolutes d’atur de llarga i 

molt llarga durada corresponents a desembre de 2016.  
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 Visió general de l’atur de llarga durada 

Per començar, farem una molt breu introducció a la situació de l’atur de llarga 

durada en termes d’evolució durant els darrers anys.  

Si prenem una referència d’inici a llarg termini, la qual ens permeti veure com ha 

afectat la crisi econòmica de 2007 a l’atur, ens trobem que l’atur de llarga i molt 

llarga durada ha estat creixent de forma continuada. Així, al 2005, a la ciutat de 

Lleida hi havia 4.068,8 persones aturades, de les quals 477,9 feia entre un i dos 

anys que cercaven ocupació (12%) i 380,8 que hi portaven més de dos anys (9%).  

Amb l’esclat de la crisi econòmica i de les xifres de desocupació, les xifres de 

persones en situació d’atur de llarga i molt llarga durada van començar a créixer 

de forma accelerada, de la mateixa manera que va passar amb la resta de la 

població.  

La principal diferència, però, comença a partir de 2010. Llavors l’atur va iniciar un 

període de contenció, tal i com es pot veure a la dreta. L’atur de molt llarga durada, 

però, va continuar essent el que més va créixer fins al 2014, quan ja tots els altres 

indicadors estaven en negatiu.  

Al 2016, a Lleida hi havia 1.287,6 persones aturades de llarga durada i 2.152,8 

aturades de molt llarga durada, el qual suposa el 14% i el 23% de l’atur, 

respectivament. És a dir, en tot el període l’atur de llarga durada s’ha mantingut, però el de molt 

llarga durada s’ha multiplicat per 2,5.  
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Figura 69: Evolució de l’atur en relació a la durada de la demanda en termes 
absoluts  (a dalt) i variació interanual (a baix) mitjanes anuals, 2005-2016 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6 mesos o menys De 6 a 12 mesos Entre un any i dos Més de dos anys

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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 Perfil de la població en situació d’atur de llarga durada 

Un cop hem introduït la situació de l’atur de llarga durada, començarem a presentar 

la situació actual en relació a un seguit de variables independents: sexe i edat, 

nacionalitat, nivell d’estudis i especialitat formativa.  

Sexe i edat 

Pel que fa al sexe de les persones que es troben en situació d’atur de llarga i molt 

llarga durada, al desembre de 2016, a Lleida teníem que, de les 1.203 persones 

que fa entre un i dos anys que cerquen feina, 527 eren homes (12% del total 

d’homes aturats) i 676 eren dones (16% del total de dones aturades). Igualment, 

entre les 2.038 persones que feia més de dos anys que cerquen feina, 914 eren 

homes (10% del total d’homes) i 1.124 eren dones (12% del total de dones 

aturades).  

En termes generals, per tant, entre les persones aturades de llarga durada, hi trobem més 

dones (55,5%) que homes (44,5), de manera que també hi ha una certa sobrerepresentació 

del sexe femení en l’atur de llarga durada3.  

                                                        

 

3 Recordem que en general, l’atur femení total és del 52,3%.  

44,5%

55,5%

Homes Dones

Figura 70: sexe de les persones en situació d’atur de llarga durada 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Pel que fa a l’edat, com és d’esperar, trobem que a major edat, més persones en 

atur de llarga durada. L’atur de llarga durada comença a aparèixer ja entre els 

menors de 20 anys, tot i que amb indicadors molt petits, i arriba al seu nivell més 

elevat a les categories de 55 a 59, on el 60% de les persones aturades porten més 

d’un any a l’atur i de 60 a 64, on s’arriba al 72%. 

En aquesta situació, cal tenir en compte el desincentiu que suposa la proximitat 

de la jubilació a partir d’una certa edat, la qual podem situar entorn els 50 anys. 

En aquest punt, sembla que una persona que passa més d’un any a l’atur té totes 

les opcions de bloquejar-se en aquesta situació. Igualment, la reducció de l’atur 

total també pot tenir molt a veure amb aquest mateix factor, i pot justificar la 

caiguda de l’atur a partir dels 60 anys.  

Si creuem les dues variables, trobem que les persones aturades de llarga durada 

es disparen cap als 50 anys, tant en el cas dels homes com de les dones. A partir dels 60, el 69% 

dels aturats home i el 75% de les dones fa més d’un any que cerquen feina. Com es pot veure a la 

figura de la dreta, els nivells es mantenen amb un petit creixement fins els 44, però a partir d’aquest 

punt ens trobem un creixement exponencial que podria explicar-se en termes semblants als 

exposats al punt anterior.  

  

Figura 71: Distribució per sexe i edat de l’atur de llarga durada sobre el 
total, desembre de 2016 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Nacionalitat 

Havent vist les xifres generals, veurem ara quina part recau sobre les persones 

estrangeres. Atès en que apartats anteriors ja hem vist el pes de l’atur estranger 

sobre el total (34,1%), en aquest punt només ens fixarem en el pes de l’atur 

estranger sobre la llarga durada.  

En primer lloc, el total de població estrangera entre els aturats de llarga durada és 

de 463 persones, el qual suposa el 24% de l’atur de més d’un any de duració. 

Desglossant trobem que són el 30,0% de la llarga i el 19,7% entre els aturats de 

molt llarga durada, de manera que hi ha una subrepresentació, especialment entre 

els segons.  

Els grups amb més atur estranger de llarga durada els trobem entre els homes de 

35 a 39, on el 52% són estrangers, mentre que a les escales amb més activitat 

trobem indicadors estables entre el 35% i el 38%. Entre les dones, el nivell és 

sempre més baix, situant-se també el màxim a la franja 35 a 44 (31% i 32%).  

Un efecte que s’observa és la reducció de la proporció d’aturats i aturades de 

llarga durada en les cotes més altes d’edat, quelcom que es pot relacionar pel 

retorn al país d’origen i també per una menor presència d’estrangers en aquestes 

cotes d’edat.  
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Figura 72: Pes dels estrangers sobre l’atur de llarga durada en relació a 
l’edat i el sexe, Lleida, desembre de 2016 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Nivell d’estudis 

La formació sempre s’ha considerat una de les variables amb més importància en 

l’atur. Al punt 3.3.1 ja hem apuntat que la major part de les persones aturades 

tenen educació general i, al punt 0 també hem vist que sovint no és 

especialitzada. Recordem que de les 9.121 persones que hi havia a l’atur a Lleida 

al desembre de 2016, 3.241 es trobaven en situació de llarga o molt llarga durada, 

és a dir, el 35,5% del total.  

Dins el col·lectiu de persones aturades de llarga durada (més d’un any en situació 

d’atur), el 63,5% té educació general bàsica o ESO, el 10,8% estudis primaris 

complerts i el 8,5% estudis primaris incomplets. En general, podem veure que la 

distribució és molt similar a la del conjunt de l’atur (Figura 62), el qual ens porta a 

determinar que, tot i que el nivell de formació té un impacte evident sobre l’atur, 

aquest no sembla que tingui a veure amb la permanència de llarga durada en 

situació d’atur. De la mateixa manera, si desagreguem l’atur de llarga (entre un i 

dos anys) i de molt llarga durada (més de dos anys), el canvi entre els indicadors 

és insignificant. 

Finalment, si comparem aquestes dades amb els indicadors de formació obtinguts al punt 2.2.1.5, 

veiem que la diferència és favorable als grups amb més formació, els quals estan menys 

representats entre els aturats de llarga durada que no pas els grups amb menys formació.  

1. Sense estudis; 2. Estudis primaris incomplets; 3. Estudis primaris complets; 4. 
Programes de formació professional - Estudis secundaris; 5. Educació general - Estudis 

Secundaris; 6. Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris; 7. Universitaris 
primer cicle - Estudis post-secundaris; 8. Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-

secundaris; 9. Altres estudis post-secundaris 

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

Figura 73: Nivell formatiu de les persones en situació d’atur de llarga 
durada a Lleida (desembre de 2016) 
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Activitat 

Per analitzar l’activitat ens fixarem en la variable de divisió dins l’atur de llarga i molt llarga durada. 

Fent l’anàlisi, trobem que les 10 primeres divisions ja suposen el 67,9% del total de l’atur de llarga 

durada.  

A la taula següent presentem les deu activitats amb més atura de llarga i molt llarga durada:  

Taula 42: Atur de llarga i molt llarga durada en relació a la divisió d’activitat econòmica a Lleida, desembre de 2016. 

Secció Divisió d'activitat econòmica Llarga  (1) Molt llarga (2) 1+2 (1+2) 
/ Atur divisió 

G - Comerç a l'engròs i al detall 47 Comerç detall, exc. vehicles motor 133 240 373 45,3% 
G - Comerç a l'engròs i al detall 46 Comerç engròs, exc. vehicles motor 132 169 301 26,3% 
I - Hostaleria 56 Serveis de menjar i begudes 104 150 254 33,6% 
A - Agricultura, ramaderia i pesca 01 Agricultura, ramaderia i caça 95 150 245 23,7% 
SA - Sense ocupació anterior SA Sense ocupació anterior 81 121 202 38,5% 
F - Construcció 41 Construcció d'immobles 61 124 185 42,6% 
N - Activitats administratives i auxiliars 81 Serveis a edificis i de jardineria 49 134 183 45,0% 
F - Construcció 43 Activitats especialitzades construcció 54 126 180 43,9% 
N - Activitats administratives i auxiliars 78 Activitats relacionades amb l'ocupació 80 80 160 19,4% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

Segons això, destaquem:  

 Les divisions amb més persones en aquesta situació són la 47 - comerç al detall, amb un 11,5% 

de l’atur de llarga durada procedent d’aquí i la 46 - comerç a l’engròs, amb un 9,3% del total. La 

56 – Serveis de Menjar i begudes, amb un 7,4% i la 01 – Agricultura, ramaderia i caça, amb un 

7,6% són les següents.  
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 Amb un 21,3% de l’atur de llarga durada, la secció G – comerç a l’engròs i al detall és la que 

més en genera, de la mateixa manera que també és la que més atur global causa (veure punt 

3.3.2).  

 A continuació trobem la construcció, amb un 13,1% del total i l’hostaleria, amb un 8,6%.  

 Hi ha 5 divisions amb un 100% d’atur de llarga durada, tot i que són molt petites en termes 

quantitatius, amb només 11 persones aturades, és molt significatiu que en aquestes activitats 

tots els aturats ho siguin de llarga durada: Ràdio i televisió, Indústries del tabac, Tractament 

d’aigües residuals, Organismes extraterritorials i Suport a les indústries extractives.  

 Igualment, també hi ha 26 divisions on més del 50% de les persones aturades ho són en situació 

de llarga durada. Numèricament, les més significatives són:  

Taula 43: Divisions amb més atur relatiu de llarga durada sobre atur total, Lleida, desembre de 2016 

Divisió d'activitat econòmica Llarga durada (1) 
Molt llarga 
durada (2) 

1 + 2 Atur divisió (3) (1+2) / 3 

74 Activitats professionals i tècniques NCAA 16 43 59 91 64,8% 
96 Altres activitats de serveis personals 11 38 49 94 52,1% 
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 14 16 30 53 56,6% 
94 Activitats associatives 12 14 26 49 53,1% 
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 6 17 23 38 60,5% 
13 Indústries tèxtils 3 14 17 34 50,0% 
68 Activitats immobiliàries 5 11 16 27 59,3% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

Finalment, introduïm també en aquest anàlisi la variable de la procedència de la persona aturada, 

per la seva notable significació en algunes divisions, tal com presentem a la taula següent:  
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Taula 44: Divisions d’activitat econòmica segons la importància d’atur de llarga durada entre les persones estrangeres, Lleida, desembre de 2016 

Divisió d'activitat econòmica 
TOTAL ESTRANGERS 

Atur divisió Llarga (1) Molt llarga (2) 1+2 Llarga (1) Molt llarga (2) 1+2 
01 Agricultura, ramaderia i caça 1034 95 150 245 66,3% 49,3% 55,9% 
SA Sense ocupació anterior 524 81 121 202 53,1% 52,9% 53,0% 
78 Activitats relacionades amb l'ocupació4 824 80 80 160 46,3% 35,0% 40,6% 
46 Comerç engròs, exc. vehicles motor 1146 132 169 301 37,9% 27,8% 32,2% 
41 Construcció d'immobles 434 61 124 185 39,3% 27,4% 31,4% 
49 Transport terrestre i per canonades 155 23 40 63 34,8% 20,0% 25,4% 
56 Serveis de menjar i begudes 755 104 150 254 27,9% 16,7% 21,3% 
10 Indústries de productes alimentaris 204 32 44 76 40,6% 6,8% 21,1% 
43 Activitats especialitzades construcció 410 54 126 180 20,4% 11,1% 13,9% 
85 Educació 119 27 25 52 22,2% 4,0% 13,5% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

Com veiem, els elements més destacats són:  

 A l’agricultura, ramaderia i pesca és on hi ha més persones estrangeres aturades de llarga 

durada, amb 137 persones, el 55,9% del total.  

                                                        

 

4 Nota: inclou els serveis dedicats a informar sobre les ofertes d'ocupació disponibles i a seleccionar o col·locar als candidats a una ocupació, sempre que no siguin empleats de les agències de 
col·locació, i a dotar de treballadors les empreses dels clients per completar-ne les plantilles, i els serveis de dotació de personal i prestació de serveis de gestió de recursos humans per compte d'altri. 
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&V3=78  

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=6&V0=1&V1=87&V3=78
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 També és molt notable el número de persones estrangeres sense ocupació anterior en situació 

de desocupació de llarga durada, amb 107 persones, les quals representen el 53% d’aquest 

conjunt.  

 A continuació trobem el comerç a l’engròs i al detall, amb 97 persones estrangeres en situació 

de desocupació de llarga durada, el qual suposa el 32,2% del total.  

 Finalment, destaquem les activitats relacionades amb l’ocupació, amb 65 persones 

estrangeres en situació de desocupació de llarga durada, el qual suposa el 40,6% de l’atur de 

llarga durada de la divisió. 
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Ocupació 

Finalment, acabarem aquest punt amb un anàlisi dels subgrups d’ocupació amb més atur de llarga 

durada. De manera semblant al cas anterior, dins els tretze primers subgrups trobem gairebé el 

70% de les persones aturades de llarga durada.  

Taula 45: Ocupació en relació a l’atur de llarga durada 

 Subgrup principal ocupació 
Atur registrat 

(1) 
Llarga 

durada (2) 
Molt Llarga 
durada (3) 

2+3 
(2+3) / 

Atur LD total 
(2+3)/(1) 

92 Altre tipus de personal de neteja 1.045 137 267 404 12,5% 38,7% 
52 Dependents botigues i magatzems 877 133 218 351 10,8% 40,0% 
97 Peons indústries manufactureres 951 102 223 325 10,0% 34,2% 
43 Altres administratius sense atenció al públic 469 81 140 221 6,8% 47,1% 
96 Peons construcció i mineria 487 59 107 166 5,1% 34,1% 
71 Treballadors obres estructurals construcció i sim. 460 53 103 156 4,8% 33,9% 
51 Treballadors assalariats serveis restauració 472 67 74 141 4,4% 29,9% 
84 Conductors vehicles, transport urbà o carretera 250 38 62 100 3,1% 40,0% 
95 Peons agraris, forestals i pesquers 408 42 43 85 2,6% 20,8% 
44 Empleats agències viatges, recepcionistes i sim. 149 24 55 79 2,4% 53,0% 
77 Treballadors indústria alimentació, begudes i tabac 314 39 39 78 2,4% 24,8% 
72 Treballadors acabats construcció i instal·lacions 213 31 46 77 2,4% 36,2% 
98 Peons transport, descarregadors i reposadors 244 26 46 72 2,2% 29,5% 
61 Treballadors act. agrícoles 311 27 40 67 2,1% 21,5% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

L’anàlisi ens indica:  
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 El subgrup amb més atur de llarga durada és el 92 – altre tipus d personal de neteja, amb 404 

persones aturades de llarga durada, el qual suposa el 12,5% de l’atur de llarga durada total. A 

més a més, en aquest subgrup trobem que el 38,7% de les persones aturades es troben en atur 

de llarga durada.  

 El segon subgrup a tenir en compte és el 52 – Dependents de botigues i magatzems, amb 351 

persones en situació d’atur de llarga durada, el 10,8% del total. En aquest subgrup, l’atur de 

llarga durada arriba al 40% del total de persones aturades.  

 El tercer subgrup destacat és el 97 – Peons d’indústries manufactureres, amb 325 persones 

aturades de llarga durada, el qual és el 10% del total. Dins aquest grup, el 34,2% són aturats de 

llarga durada.  

 Els subgrups amb més atur de llarga durada, dins els subgrups amb una certa significació 

estadística,  sobre el total d’atur de la divisió són els empleats d’agències de viatges, 

recepcionistes i similars; altres administratius sense atenció al públic i treballadors de serveis 

personals, tal i com es mostra a la taula següent:  

Taula 46: Subgrups amb més atur relatiu de llarga durada, Lleida, desembre de 2016 
 

Subgrup principal ocupació 
Total atur 

subgrup (1) 
Llarga (2) 

Molt Llarga 
(3) 

1+2 (2+3)/1 

44 Empleats agències viatges, recepcionistes i sim. 149 24 55 79 53,0% 
43 Altres administratius sense atenció al públic 469 81 140 221 47,1% 
58 Treballadors serveis personals 141 20 41 61 43,3% 
93 Ajudants preparació aliments 148 27 35 62 41,9% 
52 Dependents botigues i magatzems 877 133 218 351 40,0% 
84 Conductors vehicles, transport urbà o carretera 250 38 62 100 40,0% 
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Subgrup principal ocupació 
Total atur 

subgrup (1) 
Llarga (2) 

Molt Llarga 
(3) 

1+2 (2+3)/1 

92 Altre tipus de personal de neteja 1.045 137 267 404 38,7% 
35 Representants, agents comercials i similars 160 22 38 60 37,5% 
72 Treballadors acabats construcció i instal·lacions 213 31 46 77 36,2% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

De nou afegim la dimensió de procedència en quant a la ocupació i l’atur de llarga durada. Entre els 

subgrups amb més de 25 persones amb més d’un any en situació d’atur, trobem:  

Taula 47: Subgrups amb més persones estrangeres en situació d’atur de llarga durada, Lleida, desembre de 2016 

 Subgrup principal ocupació Llarga Molt Llarga Ll+MLl Llarga Molt Llarga Ll+MLl 
92 Altre tipus de personal de neteja 68 94 162 49,6% 35,2% 40,1% 
97 Peons indústries manufactureres 44 72 116 43,1% 32,3% 35,7% 
96 Peons construcció i mineria 39 37 76 66,1% 34,6% 45,8% 
95 Peons agraris, forestals i pesquers 29 24 53 69,0% 55,8% 62,4% 
71 Treballadors obres estructurals construcció i sim. 23 26 49 43,4% 25,2% 31,4% 
77 Treballadors indústria alimentació, begudes i tabac 22 17 39 56,4% 43,6% 50,0% 
51 Treballadors assalariats serveis restauració 23 11 34 34,3% 14,9% 24,1% 
61 Treballadors act. agrícoles 15 16 31 55,6% 40,0% 46,3% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

 El subgrup amb més atur estranger de llarga durada és el 92 – altre tipus de personal de neteja, 

on trobem 162 persones, el qual suposa que el 40,1% de l’atur d’aquest subgrup són estrangers. 

A continuació trobem el 97 – Peons indústries manufactureres, amb 116 persones, i el 96 – 

Peons de la construcció i mineria, amb 76.  
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 El subgrup on és més important l’atur estranger de llarga durada és el 95 – Peons agraris, 

forestals i pesquers, on el 62,4% són persones estrangeres. A continuació trobem el 77 – 

Treballadors de la indústria d’alimentació, begudes i tabac, amb el 50% i el 61 – Treballadors 

d’activitats agrícoles, amb el 46,3%.  
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 Persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) 

La renda mínima d'inserció és una acció de solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans i 

ciutadanes amb greus dificultats econòmiques i socials amb el propòsit d'atendre les necessitats 

bàsiques per viure en societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la 

inserció o la reinserció social i laboral. Solen ser persones en situació d’atur intermitent o de llarga 

durada, amb  tenen responsabilitats familiars i han esgotat la prestació per desocupació o bé no 

poden cobrar-la perquè tenen cotitzacions superiors a tres mesos, però no arriben a l’any necessari.  

Segons l’estadística disponible a l’Observatori del Treball i Model Productiu, al 2015 al Segrià hi va 

haver una mitjana de 1.188 expedients vigents, els quals es van traduir en un import executat de 

7.241.725,1 Euros, amb una mitjana de 6.095,7 Euros per expedient. En el mateix període, a 

Catalunya hi va haver 26.092 expedients, el qual suposa que al Segrià hi va haver el 4,6% dels 

expedients catalans, mentre que hi ha el 7% de la població. La mitjana va ser de 6.567,6 Euros per 

expedient, el qual és un 7,7% superior a la del Segrià.  

Pel que fa a l’evolució, la figura a la pròxima pàgina ens mostra que els expedients han crescut 

durant els tres darrers anys, mentre que l’assignació mitjana per expedient ha caigut a 2015 

després d’un període de creixement continuat. En comparació amb Catalunya, l’evolució del 

número d’expedients és força semblant, mentre que en l’assignació mitjana no s’aprecia la caiguda 

que veiem al Segrià al 2015.  
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Taula 48: Mitjana d’expedients, imports executats i import per expedient mitjà de la RMI 
 

Segrià Catalunya  
Mitjana expedients 

vigents 
Imports executats 

(EUR) 
Mitjana per 
expedient 

Mitjana expedients 
vigents 

Imports executats 
(EUR) 

Mitjana per 
expedient 

2015 1.188,0 7.241.725,1 6.095,7 26.096,0 171.387.268,0 6.567,6 

2014 1.019,0 6.543.155,7 6.421,2 28.110,0 162.013.266,5 5.763,5 

2013 787,0 4.719.085,9 5.996,3 25.020,0 132.764.628,4 5.306,3 

2012 812,0 4.595.493,2 5.659,5 26.073,0 129.990.173,1 4.985,6 

2011 1.152,0 6.539.620,1 5.676,8 33.082,0 172.819.236,4 5.224,0 

2010 1.077,0 5.891.187,6 5.470,0 30.126,0 159.797.974,8 5.304,3 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

Figura 74: Evolució dels expedients de RMI al Segrià (esquerra) i a Catalunya (dreta)  
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3.6. La percepció de les persones del territori 

Per completar l’anàlisi del mercat laboral, s’inclou un anàlisi estadístic a 150 persones d’entre 16 i 

60 anys de la ciutat de Lleida, entre els dies 17 i 24 de octubre de 2017. L’objecte d’aquest estudi 

ha estat conèixer diferents percepcions en relació al IMO i els seus serveis.  

 Dades bàsiques de la mostra 

La mostra està composada per un 60,8% de dones i un 39,2% d’homes. Pel que a al nínxol d’edat, 

trobem que la majoria són persones entre 46 a 60 anys (58.8%), seguit per 30 a 45 anys (26,1%) i 

finalment entre 18 a 29 anys (11,1%).  

 

 

 

  

39,2%

60,8%

Masculí Femení

Figura 75: sexe i edat de la mostra 
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Pel que fa a la nacionalitat, trobem que la pràctica totalitat són persones de 

nacionalitat espanyola (97,4%), i un 2,6% que procedeix de l’estranger.  

Pel que fa al lloc de residència, aquesta segueix amb prou adequació la distribució 

de població per districtes. Els barris amb més representació són la Zona Alta 

(17,6%), Balàfia (15%), Cappont (14,4%) i la Bordeta (12,4%).  

Igualment, en relació a la situació laboral, el gruix de les persones enquestades 

apareixen com ocupats per compte aliè (52,9%), seguits pels aturats (12,4%), 

ocupats per compte propi (8,5%) i estudiants (7,2%).  

  

1 Estudiant; 2 Ocupat per compte aliè; 3Ocupat per compte propi; 4 Ocupat al sector públic; 5 Jubilat/da; 6 Ocupació no 
remunerada; 7 Sense ocupació o aturat/da; 8 Altres situacions; 9 NS/NC 

Figura 76: Nacionalitat, lloc de residència i situació laboral actual 
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A les persones que declaraven trobar-se en situació de desocupació també se’ls 

va demanar quant temps portaven en aquesta situació, trobant que la major part 

de les persones desocupades serien de llarga o molt llarga durada (26,3% en els 

dos casos), seguit per persones que fa entre 6 i 12 mesos que s’hi troben (21,1%). 

 Coneixement de l’IMO 

El segon bloc de preguntes fa referència al coneixement de l’IMO. Aquí trobem 

que en general sí es coneix, amb un 57,5% dels casos afirmatius. La fórmula de 

conèixer l’IMO més habitual és el boca orella, és a dir, coneixement a través de 

familiars i coneguts, amb un 45,5% dels casos que diuen conèixer-lo, seguit pel 

SOC i l’INEM (14,8%), la proximitat al lloc de residència (11,4%) i els mitjans de 

comunicació (11,4%).  

Figura 77: Temps en desocupació 

Figura 78: Coneixement de l’IMO i com s’ha conegut 

1. Viu a prop, passa pel carrer, és de la ciutat... 
2. Mitjans de comunicació (ràdio, premsa, TV) 
3. Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) o altres 

serveis municipals 
4. Altres persones (familiars, coneguts) 
5. INEM / SOC 
6. Relacions professionals 
7. Centre d’estudis (escoles, instituts, universitats) 
8. No ho recorda 
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Per enriquir aquesta dada, també s’han creuat aquestes respostes amb les 

variables bàsiques anteriors. Com podem veure, les dones coneixen una mica 

més l’Institut, amb un 61,3% de respostes afirmatives, mentre que els homes 

es situen al 51,7%.  

Pel que fa a l’edat, s’observa que els estrats on es coneix millor és entre 30 a 

45 anys, amb un 65% d’afirmatius i entre 46 a 60 anys, amb un 62,2%. Les 

persones entre 18 a 29 anys tenen un nivell més baix de coneixement, amb 

un 35,3%. A la vessant contrària, cap de les persones menors de 18 anys o 

majors de 60 diuen conèixer-lo.  

A la pàgina següent presentem el nivell de coneixement per situació laboral i 

per barris. Pel que fa a la situació laboral, podem destacar que el 73,7% de les 

persones en situació de desocupació diuen conèixer l’IMO, seguit per un 

70,0% de persones en altres situacions, un 66,7% dels ocupats per compte 

aliè i un 61,5% dels ocupats per compte propi.  

Pel que fa al barri de residència, si no tenim en compte els llocs amb poques 

respostes, l’IMO és més conegut a Pardinyes (71,4%), Príncep de Viana 

(71,4%), Cappont (68,2%) i La Mariola (66,7%), mentre que és més desconegut 

a La Bordeta (47,4%), Balàfia (43,5%) i al Centre Històric (38,5%).  

 

Figura 79: Coneixement de l’IMO per sexe i edat 
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Figura 80: Coneixement de l’IMO segons la situació laboral i el barri de residència 
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 Serveis de l’IMO 

A les persones que a la pregunta anterior responen conèixer l’IMO, se’ls 

demana ara sobre el coneixement dels diferents serveis que s’ofereixen. El 

servei més conegut és la borsa de treball i suport a la recerca de feina, amb 

un 79,5% de respostes afirmatives, seguit per la formació (72,7%) i el Centre 

Especial de Treball (63,6%). Els serveis orientats als emprenedors semblen 

tenir força menys reconeixement, amb un 29,5% el viver d’empreses i un 28,4% 

al servei de suport a l’emprenedor.  

A la pàgina següent presentem els factors relacionats amb la coneixença de 

cada servei. Com podem veure, en el cas de la borsa de treball la major part 

han estat usuaris (29,5%), tot i que amb força paritat entre les opcions. La 

formació també és el servei on trobem més persones que han estat usuàries 

(20,5%).  

Pel que fa a la resta dels serveis, l’opció que més cops apareix, sense tenir en compte les persones 

que no el coneixen, és el fet de conèixer el servei, però sense conèixer cap persona que hagi estat 

usuària del servei.  

  

Figura 81: Coneixement dels serveis de l’IMO 
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Figura 82: Relació amb el servei 
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A continuació es demana a les persones que diuen haver estat usuàries quant fa 

que ho van ser. Com podem veure, la major part diu ser usuari actual (29%), seguit 

per les persones que fa més de 5 anys que ho van ser (26%).  

Per acabar amb aquest bloc trobem la valoració en relació als serveis que es 

presten des de l’IMO. En aquesta pregunta hem extret les respostes que es 

relacionen amb persones que no coneixen l’IMO, i s’ha demanat que es valori el 

servei en funció de si es considera adequat o que calen millores.  

Com podem veure a la figura, el servei que té la millor valoració és el suport a 

l’emprenedor (87,5% de favorables),  seguit per la formació (83,7%) i pels serveis 

per persones discapacitades (81,8%), mentre que la borsa de treball es considera el principal 

element a millorar (59,6%).  

  

Figura 83: Temps que fa que es va ser usuari i valoració del servei 
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 Percepció de les persones que no coneixen l’IMO 

Les persones que diuen no conèixer l’IMO han estat derivades a un seguit de preguntes per 

comprendre la seva relació amb les polítiques d’ocupació. Les respostes que s’han localitzat són:  

 En primer lloc, es demana si alguna vegada s’ha participat en una activitat formativa durant els 

darrers mesos, on trobem que un 76,9% respon que no. 

 En relació a haver-se trobat en situació de recerca de feina durant els darrers tres anys, el 83,1% 

diu que no s’hi ha trobat i un 16,9% que sí.  

 Sobre la intenció de poder participar en accions de formació per millorar el seu perfil 

professional en el futur, la major part diuen que no s’ho plantegen (56,9%), seguit per les 

persones que sí tenen intenció de fer-ne al futur (27,7%).  

 Finalment, es demana en quina situació laboral es creu que es trobaran d’aquí un any, en relació 

a l’actual. El gruix de respostes apunten a la continuïtat (67,7%), seguida per l’aspiració a 

progressar a la mateixa empresa (12,3%) i altres situacions diferents a les previstes a la llista 

(6,2%).  
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Figura 84: Percepció de les persones que no coneixen l’IMO 

 

  

Participació en activitats formatives En situació d’atur en els 3 anys Previsió de participar en accions formatives 

Situació laboral prevista en un any 

1. La meva situació no hauria de canviar (seguir estudiant, a la mateixa feina, etc.) 
2. Espero aconseguir una feina perquè actualment no treballo. 
3. Crec que progressaré dins la empresa on treballo actualment. 
4. Crec que estaré treballant per una empresa diferent a l’actual. 
5. Crec que hauré creat o estaré creant la meva pròpia empresa. 
6. Crec que m’hauré jubilat o deixat de treballar per voluntat pròpia. 
7. Altres opcions que no són en aquesta llista. 
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4. Teixit empresarial 

Dins els sectors econòmics es farà un recull dels principals elements de la divisió tradicional de 

l’economia, la qual introdueix el sector primari, secundari i terciari. L’anàlisi tindrà en compte una 

vessant quantitativa i una vessant qualitativa. Mentre la primera es basarà en fonts estadístiques 

primàries i secundàries, la segona tindrà en compte els elements qualitatius, fent especial incís en 

els reptes i oportunitats que cada sector o subsector poden afrontar.  

Així, en aquest capítol, es tindran en compte les següents dimensions: 

 Sectors i subsectors econòmics presents al territori. 

 Tipologia i anàlisi de l’ocupació generada en els darrers 5 anys.  

 Perfils professionals més demandats.  

 Formació i ocupació. 

 Necessitats de renovació de plantilles  

 Necessitats de renovació d’equipaments. 

  Sectors i 
subsectors 
econòmics 
presents al 

territori.

Tipologia i 
anàlisi de 
l’ocupació 

generada en 
els darrers 5 

anys. 

Perfils 
professionals 

més 
demandats. 

Formació i 
ocupació.

Necessitats de 
renovació de 

plantilles i 
equipaments.
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4.1. Sectors i subsectors econòmics presents al territori 

Tot i que ens capítols anteriors ja hem parlat abastament de les diferents ocupacions existents en 

el territori (veure punt 3.2), en aquest apartat intentarem fer una revisió sobre els tipus d’activitat, 

pel qual emprarem preferentment les dades de Valor Afegit Brut (VAB), juntament amb altres dades 

desagregades per sectors que ens ofereix l’IDESCAT a partir dels comptes econòmics anuals de 

Catalunya.  

Per començar, presentem una aproximació del número d’empreses existents al territori, la qual 

prenem a partir dels comptes de cotització. De partida, cal assumir que aquesta estadística és 

incompleta, ja que els comptes de cotització estan constituïts per un conjunt de treballadors per 

compte d'altri, els quals desenvolupen l'activitat laboral en un o diversos centres 

de treball d'una mateixa empresa, dins d'una mateixa província, i en general, 

realitzen una activitat principal similar i tenen característiques homogènies pel 

que fa a la cotització a la Seguretat Social. De fet, si consultem el DIRCE, podem 

saber que a 1 de gener de 2016 a Catalunya hi havia un total de 596.196 empreses, 

33.329 de les quals estaven a la província de Lleida.  

Segons l’IDESCAT a Lleida al desembre de 2016 hi havia 5.557 comptes de 

cotització, mentre que a Catalunya n’hi havia 254.286. Per poder observar 

l’evolució comparada, hem construït un indicador amb índex 100 a març de 2008. 

Com es pot veure a la figura, l’evolució ha estat clarament descendent, 

especialment fins el 2014, moment a partir del qual es veu una petita recuperació, 
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Figura 85: Evolució del número de comptes de cotització a Lleida i 
Catalunya, amb índex 100 a març de 2008 

Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017 
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tot i que molt tèbia. El punt més baix es va assolir precisament al març de 2014, 

amb 5.340 comptes, el qual suposava el 80,6% del valor de 2008, quan hi havia 

6.575. En comparació amb la resta de Catalunya, la caiguda va ser més intensa, 

ja que en punt més baix el trobem al desembre de 2013, amb un 83,5%.  

Pel que fa a la forma jurídica, les úniques dades que podem disposar són les 

procedents del Directori Central d’Empreses (DIRCE), les quals només ens 

ofereixen informació desagregada a nivell provincial o de comunitat autònoma. 

Segons aquestes dades, trobem que l’opció majoritària, tant a Catalunya com a la 

província de Lleida són les persones físiques, amb un 49,5% i un 48,9%, 

respectivament. A continuació trobem les Societats de Responsabilitat Limitada 

(SRL o SL), amb un 35,7% i un 34,8%, respectivament. Entre les dues fórmules, 

trobem el 85% de les empreses catalanes i el 83,7% de les lleidatanes.  

  

34,8%

48,9%

2,2% 1,2%
12,9%

SRL Persones físiques SA Cooperatives Resta

35,7%

49,5%

3,2% 0,5%
11,0%

SRL Persones físiques SA Cooperatives Resta

Figura 86: Forma jurídica de les empreses de Lleida província (a dalt) i 
Catalunya (a baix) 
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 Tipologia d’empreses per estrat d’assalariats i subsectors 

Per als municipis de més de 70.000 habitants, l’Observatori del Treball i Model Productiu ens ofereix 

les dades d’afiliació a la Seguretat Social desagregades per codi d’activitat econòmica (CCAE2009) 

a dos dígits i estrat d’assalariats de l’empresa, així com el número de comptes de cotització. També 

podem disposar del número de treballadors autònoms amb aquest nivell de desagregació.  

Aquestes dades les podem emprar com una referència perfectament vàlida per localitzar els 

subsectors econòmics amb més presència al territori. Per fer-ho, realitzarem una comparativa dels 

tres nivells disponibles, prenent com referència les dades mitjanes d’afiliació del 2016, a fi d’evitar 

l’efecte de l’estacionalitat en la contractació.  

Tipologia d’empreses en relació al compte de cotització i la relació laboral 

Un compte de cotització és un conjunt de treballadors per compte d’altri, els quals desenvolupen 

l’activitat laboral en un o diversos centres de treball d’una mateixa empresa, dins una mateixa 

província, i en general, realitzen una activitat principal similar i tenen característiques homogènies 

pel que fa a la cotització a la Seguretat Social. En aquest sentit, tot i que hi ha diferències evidents 

en relació a un indicador “empresa”, sí que hi ha algunes semblances que ens permeten realitzar 

l’anàlisi amb una certa precisió.  

En primer lloc, ens fixarem únicament en les persones afiliades al règim general i especial de la 

mineria del carbó en relació a la grandària del compte de cotització. El primer element que podem 

veure és que, tal com correspon a una entitat territorial de la importància de Lleida ciutat, trobem 

activitat en gairebé tots els codis CCAE, amb només 12 codis en els quals no hi ha afiliació: Pesca 
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i aqüicultura,  Petroli i gas natural, Minerals metàl·lics, Minerals no metàl·lics ni energètics,  Suport 

a les indústries extractives, Indústries del tabac, Coqueries i refinació del petroli,  Transport marítim 

i per vies interiors, Transport aeri, Llars que prod. béns i serveis ús propi, Organismes 

extraterritorials i activitats No classificades.  

Pel que fa a les activitats amb més afiliació, trobem el que es mostra a la taula següent:  

Taula 49: Activitats amb més afiliació a la Seguretat Social (mitjana 2016) 

CCAE-2009   Activitat Econòmica  Règim general 
Comptes 

Cotització RG/CCC RETA RG+RETA 
 Autònoms 

(%) 
84  Adm. pública, Defensa i SS obligatòria  9.371,5 162,8 57,6 8,3           9.379,8    0,1% 
47  Comerç detall, exc. vehicles motor  6.131,0 872,3 7,0 1.454,3           7.585,3    19,2% 
86  Activitats sanitàries  5.497,0 224,0 24,5 290,8           5.787,8    5,0% 
85  Educació  4.141,5 171,3 24,2 199,0           4.340,5    4,6% 
56  Serveis de menjar i begudes  2.852,3 496,5 5,7 880,0           3.732,3    23,6% 
46  Comerç engròs, exc. vehicles motor  2.921,0 421,0 6,9 586,5           3.507,5    16,7% 
49  Transport terrestre i per canonades  2.159,3 226,3 9,5 464,0           2.623,3    17,7% 
81  Serveis a edificis i de jardineria  2.298,8 149,8 15,4 142,5           2.441,3    5,8% 
43  Activitats especialitzades construcció  1.586,5 243,8 6,5 617,5           2.204,0    28,0% 
45  Venda i reparació de vehicles motor  1.578,0 213,8 7,4 306,8           1.884,8    16,3% 
64  Mediació financera  1.578,5 31,0 50,9 5,3           1.583,8    0,3% 
10  Indústries de productes alimentaris  1.357,3 58,3 23,3 152,8           1.510,0    10,1% 
87  Serveis socials amb allotjament  1.433,3 36,3 39,5 11,5           1.444,8    0,8% 
69  Activitats jurídiques i de comptabilitat  1.050,5 265,0 4,0 360,8           1.411,3    25,6% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

De l’observació de la taula, podem concloure:  
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 Les 15 activitats que s’inclouen a la taula suposen el 73,2% de l’afiliació total a Lleida, amb 

45.039 afiliats al règim general (75% del total) i 5.482 al règim d’autònoms (61,5% del total).  

 En general són activitats amb nivells molt elevats de treball per compte d’altri. De fet, si ens 

fixem en el número d’autònoms entre el número de persones al règim general, veiem que no 

n’hi ha cap que arribi al 0,4.  

 El subsector més important a Lleida és l’Administració pública, defensa i SS obligatòria, amb 

9.371,5 afiliats al règim general. Hi consten 162,8 comptes de cotització, el qual indica una 

mitjana de 57,6 afiliats per compte, essent una de les xifres més altes, tal com veurem a 

continuació i, en coherència amb això, un número molt baix d’autònoms, amb només un 0,1% 

dels seus afiliats inclosos en aquest règim.  

 El comerç al detall, exclosos vehicles de motor és la segona activitat amb més afiliació, amb 

6.131 al general i 1.454,3 al RETA. Aquí els comptes de cotització són molt més petits que en 

el cas anterior, amb una mitjana de 7 afiliats per compte, una xifra que es situa a prop de la 

mitjana local. Es destacable que aquest també sigui el sector amb més treballadors autònoms, 

amb 7.585,3 de mitjana al 2016, el 19,2% del grup.  

 El tercer nivell són les activitats sanitàries, amb 5.787,8 afiliats i 224 comptes de cotització, el 

qual suposa 24,5 afiliats per compte, una xifra de la zona alta en aquesta classificació. De nou 

es tracta d’un subsector amb una baixa presència d’autònoms (5%).  

En relació al compte de cotització, trobem el següent:  
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Taula 50: Activitats amb més comptes de cotització a la Seguretat Social (mitjana 2016) 

CCAE-2009 Activitat Econòmica Règim general 
Comptes 

Cotització 
RG/CCC RETA RG+RETA RETA/Total 

47 Comerç detall, exc. vehicles motor 6.131,0 872,3 7,0 1.454,3 7.585,3 19,2% 
56 Serveis de menjar i begudes 2.852,3 496,5 5,7 880,0 3.732,3 23,6% 
46 Comerç engròs, exc. vehicles motor 2.921,0 421,0 6,9 586,5 3.507,5 16,7% 
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.050,5 265,0 4,0 360,8 1.411,3 25,6% 
43 Activitats especialitzades construcció 1.586,5 243,8 6,5 617,5 2.204,0 28,0% 
96 Altres activitats de serveis personals 559,5 229,8 2,4 422,5 982,0 43,0% 
49 Transport terrestre i per canonades 2.159,3 226,3 9,5 464,0 2.623,3 17,7% 
86 Activitats sanitàries 5.497,0 224,0 24,5 290,8 5.787,8 5,0% 
45 Venda i reparació de vehicles motor 1.578,0 213,8 7,4 306,8 1.884,8 16,3% 
41 Construcció d’immobles 742,3 174,0 4,3 265,0 1.007,3 26,3% 
85 Educació 4.141,5 171,3 24,2 199,0 4.340,5 4,6% 
84 Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 9.371,5 162,8 57,6 8,3 9.379,8 0,1% 
81 Serveis a edificis i de jardineria 2.298,8 149,8 15,4 142,5 2.441,3 5,8% 
94 Activitats associatives 595,8 140,8 4,2 27,3 623,0 4,4% 
68 Activitats immobiliàries 215,5 129,3 1,7 91,8 307,3 29,9% 
71 Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 510,3 111,5 4,6 219,5 729,8 30,1% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

A la vista de la taula:  

 Com ja hem comentat, el Comerç al detall, exc. Vehicles de motor és l’activitat amb més 

comptes de cotització. De fet, és també l’activitat amb més treballadors autònoms, amb 1.454,3 

i ho és amb una sensible diferència amb la segona activitat.  
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 A un segon nivell trobem els serveis de menjar i begudes, amb 496,5 comptes i 3.732,3 

afiliacions, de les quals el 23,6% són autònoms. És un sector d’una dimensió mitjana més petita, 

amb 5,7 afiliats per compte i és, també, la segona activitat amb més autònoms (880).  

 A poca distància trobem en aquest nivell el comerç a l’engròs, exc. Vehicles de motor, amb 421 

comptes i 3.507,5 afiliacions, el 16,7% dels quals són autònoms i que es situa en una mitjana 

d’afiliacions per comte similar al comerç al detall, amb un 6,7.  

Altres dades que són destacables d’aquest anàlisi són:  

 Els subsectors amb els comptes de cotització més grans són la Fabricació de begudes (72,8 

afiliats per compte), les indústries tèxtils (69,3) i les activitats relacionades amb l’ocupació 

(63,7).  

 Els subsectors amb els comptes de cotització més petits (extraient els sectors amb menys de 

100 afiliacions), són les activitats immobiliàries (1,7 afiliacions i 129 comptes), les Altres 

activitats de serveis personals (2,4 afiliacions i 229,8 comptes) i la Reparació d’ordinadors i 

efectes personals (2,8 afiliacions i 35 comptes).  

 Els subsectors amb més presència relativa d’autònoms (extraient els sectors amb menys de 

100 afiliacions) són l’agricultura, ramaderia i caça (74,3% d’autònoms sobre 857,3 afiliacions), 

la reparació d’ordinadors i efectes personals (64,7% sobre 277,5) i les activitats artístiques i 

d’espectacles (63,5% sobre 111,5).  

 Els subsectors amb menys presència relativa d’autònoms (extraient els sectors amb menys de 

100 afiliacions) són l’Administració pública, defensa i SS obligatòria (9.379 afiliacions i 0,1% 
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d’autònoms), Activitats relacionades amb l’ocupació (1.085 afiliacions i 0,2% d’autònoms) i la 

Mediació financera (1.578,5 afiliacions i 0,3% d’autònoms).  

 Els sectors amb més treballadors autònoms són el comerç al detall, exc. Vehicles de motor 

(1.454,3), els serveis de menjar i begudes (880), l’Agricultura, ramaderia i caça (637,3) i les 

activitats especialitzades de la construcció (617,5).  

Estrat d’assalariats en relació al compte de cotització 

Un cop hem analitzat els principals trets dels subsectors en relació a l’afiliació des de diferents 

punts de vista, podem presentar també una noció sobre la dimensió de les empreses a partir de 

l’estrat d’afiliats per compte de cotització i activitat CCAE2009 a dos dígits. Tot i que per aquest 

anàlisi no es tindrà en compte les persones afiliades al RETA, considerem que 

l’aproximació amb la realitat de la distribució empresarial per estrats d’assalariats 

serà molt significativa.  

El primer element i segurament el més destacat que cal mencionar és el contrast 

entre el nivell d’afiliació de les empreses petites i el de les grans, el qual ens deixa 

clar que la major part de l’ocupació de Lleida es troba a les entitats de més de 100 

treballadors, amb un total de 24.648 afiliacions durant el 2016. En context, això 

suposa que l’afiliació al règim general és tant alta a les empreses de més de 100 

treballadors com la suma de totes les empreses fins 50, tot i que hem de recordar 

que en aquest càlcul no es compten els autònoms i per tant no apareixen 8.904 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del treball i model productiu, 2017 

Figura 87: Comptes de cotització i estrat d’assalariats 
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persones treballadores les quals es concentren principalment als estrats més petits o fins i tot 

sense empleats.  

Dit això, per poder recollir amb més precisió les característiques de l’activitat, presentarem l’anàlisi 

organitzat en tres grans estrats: de 1 a 50 assalariats, de 51 a 100 i de més de 100 assalariats.  

L’activitat de les empreses de 1 a 50 persones assalariades 

Com ja hem vist abans, en aquest grup hi ha, amb escreix, el major número d’empreses, però el 

número de persones treballadores que hi són afiliades és semblant al que ocupen les empreses 

més grans, les quals són molt menors en nombre. En aquest grup trobem la major part de les 

activitats de l’economia. En total en aquest grup trobem 1.069,8 comptes de cotització i 26.745,8 

persones afiliades al règim general.  

Les activitats més destacades dins aquest grup són:  

 Comerç al detall, exc. Vehicles de motor. Amb un total de 3.253 afiliacions i 859 comptes la 

major part de les quals es troben a l’estrat de 1 a 5 treballadors (1.444) i de 11 a 25 (855).  

 Comerç engròs, exc. Vehicles de motor. Amb un total de 2.410 afiliacions i 415 comptes de 

cotització, la major part de les quals a l’estrat de 31 a 50 treballadors (287).  

 Serveis de menjar i begudes, amb 2.274 afiliacions i 491 comptes de cotització, la major part 

de les quals a l’estrat de 1 a 5 treballadors (815).  
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L’activitat de les empreses de 51 a 100 persones assalariades 

Trobem 104 comptes de cotització de 51 a 100 persones assalariades, per un total de 7.231 

afiliacions. En aquest grup destaquen les activitats vinculades als serveis i l’administració pública, 

així com algunes de tipus industrial i construcció. En total trobem 33 activitats amb afiliació en 

aquest estrat.  

Les activitats més destacades dins aquest grups són:  

 Administració pública, defensa i SS obligatòria. Amb un total de 1.180 afiliacions i 17 comptes 

de cotització.  

 Educació, amb un total de 818 afiliacions i 12 comptes de cotització.  

 Comerç al detall, exc. Vehicles de motor, amb un total de 497 afiliacions i 7 comptes de 

cotització. 

L’activitat de les empreses de més de 100 persones assalariades 

Finalment, les activitats més grans corresponen a aquest grup. Principalment hi ha activitats 

tradicionalment relacionades amb l’administració pública, com la sanitat, l’educació i l’ocupació, 

així com algunes d’industrials. En total són 25 activitats amb afiliació a aquest grup. 

El primer element a destacar en aquest anàlisi és que els dos comptes de cotització més grans de 

la ciutat de Lleida corresponen a dos activitats incloses al subsector Adm. Pública, defensa i SS 

obligatòria, els quals agrupen un total de 2.799 persones treballadores. En altres paraules, 

l’activitat més gran de la ciutat de Lleida és una administració pública que disposa entre 1.000 i 

2.000 treballadors.  
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Les més destacades són:  

 Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, amb 6.985 persones afiliades i 19 

comptes de cotització. 

 Activitats sanitàries, amb 4.292 persones afiliades i 10 comptes de cotització. 

 Comerç al detall, exc. Vehicles de motor, amb 2.381 persones afiliades i 7 comptes de 

cotització. 
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 VAB Sectorial 

Per profunditzar en les branques d’activitat cal que ens fixem en les dades de VAB 

que ens ofereix l’IDESCAT. El valor afegit brut (VAB) representa la riquesa 

generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència 

entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats 

(primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus 

bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, 

impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. 

Aquests impostos són aquells suportats per les empreses com a resultat de 

participar en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del 

valor d'allò produït i venut. 

Així doncs, en relació al VAB, trobem que el total de Lleida al 2014, darrera data 

disponible, era de 3.493,1 milions d’euros, dels quals 51 procedeixen de 

l’agricultura, 352 de la indústria, 179,8 de la construcció i 2.910 dels serveis. Com 

es pot veure, la part majoritària prové del sector serveis, amb un 83,3% del total, 

mentre que la indústria és el 10,1%, la construcció és el 5,1% i l’agricultura el 1,5%.  

En comparació amb el conjunt de Catalunya trobem que la principal diferència és 

major VAB al sector dels serveis a Lleida (83,3% i 74,6%) i gairebé la meitat del 

VAB produït a la indústria (10,1% i 19,7%).  

Font: Elaboració pròpia amb dades del DIRCE, 2017 
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Figura 88: VAB per sectors a Lleida (a dalt) i a Catalunya (a baix), 2014 

Font: Elaboració pròpia amb dades del DIRCE, 2017 
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Si ens fixem en l’evolució, prenent 2011 com referència, podem veure que el VAB 

total s’ha contret un 2,6% a Lleida i un 2,0% a Catalunya.  

El sector que més ha patit ha estat la construcció, el qual ha perdut un 26,2% del 

seu valor en aquests quatre anys, tant a Catalunya com a Lleida. 

En el cas de Lleida, l’agricultura també redueix el seu VAB en un 9,7%, tot i que en 

el mateix període a Catalunya va créixer un 6%. És la situació contrària que la que 

veiem a la indústria, on el creixement lleidatà és d’un 4,6%, mentre que la mitjana 

s’hauria contret un 2,6%.  

A les pàgines següents presentarem particularitats pròpies de cada sector.  
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Figura 89: Evolució del VAB per sectors a Lleida (a sobre) i a Catalunya (a 
sota), amb índex 100 a 2011 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011 2012 2013 2014

Agricultura Indústria Construcció Serveis

Font: Elaboració pròpia amb dades de Cens Agrari de 2009, 2017.  
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Agricultura 

Per analitzar el sector agrícola hem de prendre les dades procedents del cens 

agrari, el darrer dels quals és de 2009. L’anàlisi de l’activitat agrícola troba fortes 

diferències amb els altres sectors econòmics, per la pròpia naturalesa de la 

producció i estructura.  

El principal element pel qual cal començar és la diferència entre explotació 

agrícola amb o sense ramaderia. A Lleida tenim 976 explotacions, de les quals 

961 són amb terres i 15 sense terres. També dins aquestes tenim 161 

explotacions ramaderes.  

En relació a les explotacions agràries, per tipus de conreu trobem que, sobre les 

12.121 hectàrees de SAU, el 49,4% de la superfície són conreus herbacis, el 29,7% 

fruiters, el 18,0% són vinya i el 2,7% és olivera.  

Igualment, en relació a les explotacions ramaderes, trobem que el 32,5% són 

porcines, sumant 71.419 caps; el 29,3% són bovines, amb 12.555 caps i el 13,1% 

ovines, amb 13.296 caps. Mesurant-ho en unitats ramaderes (UR), trobem que el 

total de la cabana ramadera lleidatana és de 29.512 UR, i aquesta està formada 

principalment per porcí, amb 19.460 UR i boví, amb 7.759.  

Pel que fa a l’ocupació generada, també s’hi aprecien importants diferències, atès 

el paper de la mà d’obra familiar i la necessitat de calcular-lo mitjançant Unitats 
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Figura 90: Tipus d’explotacions agràries segons conreu dominant i tipus de 
ramaderia, Lleida, 2009 

Font: Elaboració pròpia amb dades de Cens Agrari de 2009, 2017.  
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de Treball Agrari (UTA), el qual, de forma simplificada, es pot entendre com el treball que és capaç 

de realitzar una persona durant un any.   

Segons el Cens Agrari de 2009, les 976 explotacions de Lleida generen un total de 1.486 UTA i 

367.889 jornades laborals, les quals es reparteixen de la següent manera:  

Taula 51: Distribució de les UTA i les jornades agrícoles a Lleida 

 UTA Jornades 
Titular 451 125.769 
Familiars 321 74.441 
Assalariat fix 357 86.184 
Assalariat eventual 310 70.799 
Ocupació indirectes 47 10.696 
Total 1.486 367.889 

Font: Elaboració pròpia amb dades de Cens Agrari de 2009, 2017.  

 

Si prenem com referència el tipus d’explotació i les UTA, trobem que sobre un total de 1.438,9 UTA, 

la major part són activitats exclusivament agrícoles (82,9%), mentre que les mixtes sumen 216,1 

UTA (15%) i les exclusivament ramaderes són la minoria, amb 30 UTA (2,1%).  
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Indústria 

Pel que fa a les activitats industrials, recuperem l’indicador de VAB per plantejar 

el marc general. Així, dels 352 milions d’Euros que genera el sector, 240 són 

activitats del grup d’Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú; 63,7 

de Metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i de transport i els 48,3 restants 

d’Indústries extractives, energia, aigua i residus.  

Durant els darrers anys l’evolució del VAB ha estat creixent, ja que passa de 336,4 

MEUR al 2011 a 352 MEUR al 2014. El gruix del creixement es dóna al subsector 

de l’Alimentació, tèxtil, fusta (...), el qual ha crescut un 20%, mentre que la 

metal·lúrgia i extractives han caigut un 17,8% i un 18,1, respectivament.  

Comparativament amb Catalunya la principal diferència és la importància del 

subsector de l’alimentació, tèxtil, fusta (...), la qual a Lleida és el 68,2% mentre que 

a Catalunya és el 50,5%. Aquesta diferència es compensa amb el subsector de la 

metal·lúrgia, maquinària (...), el qual a Lleida només suposa el 18,1%, mentre que 

a Catalunya és el 34,6%. Les indústries extractives (...) tenen valors semblants, 

amb el 13,7% i el 14,9%, respectivament.  

  

Figura 91: VAB industrial a Lleida (a dalt) i a Catalunya (a baix) 
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Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017 
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Construcció 

Amb 179,8 MEUR, i el 5,1% del VAB del municipi, el sector de la construcció és el 

tercer en importància. Al no disposar d’indicadors subsectorials, només podem 

fixar-nos en l’evolució, la qual ha estat decreixent durant els anys dels quals tenim 

informació (fins al 2014). Al 2011, el sector representava el 7,9% del VAB total, 

amb 281,6 MEUR. Aquesta xifra s’ha reduït un 36,1% fins el 2014.  

Tot i això, podem veure altres indicadors que, de forma indirecta, ens informen 

sobre l’estat del sector, principalment la construcció d’habitatges, la qual és la 

principal activitat.  

A la figura de l’esquerra podem veure que la construcció d’habitatges es va 

disparar a partir de 2002 fins el 2005, mantenint-se alta encara al 2006. En canvi, 

a partir de 2007 es registra una caiguda molt forta, la qual es manté fins a 2013, 

on s’aprecia una petita recuperació, per tornar a caure al 2015.  

També es pot veure l’evolució de la protecció oficial, la qual sempre s’havia 

mantingut en un nivell entorn els 100 o 200 habitatges, però que a partir de 2011 

desapareix gairebé per complert.  
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Figura 92: Habitatges iniciats a Lleida, total i amb VPO 

Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017 



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 

 Pàgina 199 
 

Serveis 

Pel que fa al sector dels serveis, ja hem dit que és amb diferència el de més pes a 

l’economia, tant en termes d’ocupació com de VAB. En termes globals, el sector 

ha anat canviant la seva aportació des de 2011, quan generava 2.910,9 MEUR, 

gairebé la mateixa quantitat que al 2014, amb 2.910,0 MEURS.  

Dins els subsectors que formen els serveis, trobem que els més importants són 

l’Administració pública, amb 1.122,5 MEURS (38,6%), el Comerç, amb 319,2 

MEURS (22,5%) i les Activitats immobiliàries, tècniques i administratives, amb 

526,8 MEURS (18,1%). Els transports, l’hostaleria i les finances queden una mica 

més enrere.  

Les principals diferències en comparació a la mitjana catalana són la importància 

de l’Administració pública (+13,9%) i el menor pes de les activitats immobiliàries, 

tècniques i administratives (-10,3%), mentre que la resta de branques presenten 

valors força semblants entre ells.  
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Figura 93: VAB per branques d’activitat al sector Serveis a Lleida (a dalt) i a 
Catalunya (a sota), 2014 

Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT, 2017 
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 Clima empresarial 

 Activitat empresarial 

Els processos de creació empresarial de la província de Lleida són un dels 

indicadors que més clarament ens mostren la situació actual de l’activitat 

econòmica i productiva. En aquest sentit, el directori del DIRCE de l’Institut 

Nacional d’Estadística (INE) sembla que es comença a confirmar una situació en 

la qual podem parlar de recuperació econòmica.  

Pel que fa al número d’empreses, a la província de Lleida a 1 de gener de 2016 

teníem 33.329 empreses, mentre que al conjunt de Catalunya n’hi havia 596.196, 

és a dir, a Lleida hi ha el 5,6% de les empreses catalanes, quelcom que resulta coherent amb el 5,7% 

de població.  

Pel que fa a l’evolució, a la figura de la dreta veiem com el número d’empreses té una tendència 

diferent als dos nivells d’anàlisi. Tenint en compte tot el període, a nivell català, el número 

d’empreses ha crescut un 0,7% durant els cinc darrers anys, mentre que a Lleida s’ha perdut un 

4,6%. És interessant observar que la recuperació de Catalunya es deu a la millora de les activitats 

a Barcelona (+1,0%), on hi ha el 75% de les empreses catalanes, i també a Girona, on el produeix el 

major creixement (+4,4%). En canvi, a Lleida liderem la pèrdua d’activitats, fins i tot per sobre de 

l’indicador de Tarragona (-2,6%).  
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Figura 94: Evolució del número d’empreses a Lleida (província) i Catalunya  

Font: elaboració pròpia amb dades del DIRCE, 2017 
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És també important destacar que el número d’empreses presenta una diferència 

important entre les dues sèries, ja que a partir de 2014 a Catalunya s’aprecia una 

forta recuperació, fonamentalment a causa de la millora dels indicadors de la 

província de Barcelona, que no veiem a la província de Lleida. Aquí, la recuperació 

només comença al 2016, amb tot just un increment del 0,3% en el número total 

d’empreses. Tot i que les dades no són suficients per fer una previsió, a la vista 

d’altres indicadors, és possible que la recuperació que hem vist a Barcelona 

també es vagi contagiant durant els propers anys a la resta de territoris.  

En relació al número d’assalariats, a Lleida trobem una distribució semblant a la 

de la resta de Catalunya. La majoria són empreses sense assalariats (54,1%) o 

de 1 a 2 assalariats (28,4%), mentre que les majors de 50 només són el 0,6%. 

Possiblement, la principal diferència entre els dos nivells tingui relació amb el número de grans 

empreses, força més elevat al conjunt de Catalunya, tot i que proporcionalment les diferències 

també són molt petites. Així, per exemple, a Lleida no hi ha cap empresa de més de 5000 

assalariats, mentre que a Catalunya n’hi ha 21 o només en tenim 5 d’entre 1000 a 4999, mentre que 

a Catalunya n’hi ha 130. També veiem que al conjunt de Catalunya tenim un número de 

microempreses (0 a 5 treballadors) més elevat, mentre que a Lleida hi ha més empreses de 6 a 10.  

En termes d’evolució, ja hem comentat que a Lleida l’indicador de número d’empreses ha anat 

caient. Tot i això, la caiguda no és proporcional en tots els estrats d’empleats. Les que més han 

caigut durant els cinc darrers anys són les de 500 a 999 (-16,7%), les de 6 a 9 treballadors (-14,1%) 
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Figura 95: Empreses per estrat d'assalariats (2016) 

Font: elaboració pròpia amb dades del DIRCE, 2017 
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i les de 50 a 99 (-12,8%),  mentre que han crescut les de 100 a 199 (+5,9%) i les de 200 a 499 (+31,6%). 

Al conjunt de Catalunya, en canvi, les que més cauen són de 6a 9 (-11,7%), les de 10 a 19 (-4,9%) i 

les de 20 a 49 (-5%), mentre que el creixement el lideren les de més de 5000 (+23,5%) i les de200 a 

499 (+8,2%).  

El DIRCE no ens serveis la informació d’empreses per activitat principal provincial. En el seu lloc, 

podem disposar del número de locals, el qual presentem a continuació. Al 2016, a Lleida, el grup 

CNAE2009 més nombrós eren el 47 – Comerç minorista excepte vehicles de motor i motocicletes, 

amb 5.624 locals, el qual és el 14,7% del total. A continuació trobem la 41 – Construcció d’edificis 

(7,7%), la 46 – Comerç majorista i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor (7,4%) i 56 

– Serveis de menjar i begudes (6,9%). Les tres activitats són també les més habituals al conjunt de 

Catalunya, tot i que el comerç majorista és la segona i la construcció d’edificis la tercera. Els 

indicadors relatius són el 13,9%, el 7,6% i el 6,6%, respectivament.  

A la taula següent presentem el número de locals de les activitats més habituals a Lleida:  
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Taula 52: Locals per activitat a Lleida província (2012-2016) 

 total % 

 Lleida (província) 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012 

47 Comerç minorista, excepte vehicles de motor i motocicletes 5624 5750 5839 5927 6138 14,7% 15,1% 15,3% 15,3% 15,5% 

41 Construcció d’edificis 2961 3034 3200 3393 3744 7,7% 8,0% 8,4% 8,8% 9,5% 

46 Comerç majorista i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i 
motocicletes 

2840 2831 2860 2877 2880 7,4% 7,4% 7,5% 7,4% 7,3% 

56 Serveis de menjars i begudes 2650 2627 2667 2710 2785 6,9% 6,9% 7,0% 7,0% 7,0% 

43 Activitats de construcció especialitzada 2337 2333 2353 2403 2570 6,1% 6,1% 6,2% 6,2% 6,5% 

49 Transport terrestre i per canonada   2073 2090 2109 2186 2261 5,4% 5,5% 5,5% 5,7% 5,7% 

68 Activitats immobiliàries  2042 1921 1808 1702 1646 5,3% 5,1% 4,7% 4,4% 4,2% 

86 Activitats sanitàries  1422 1369 1352 1419 1427 3,7% 3,6% 3,5% 3,7% 3,6% 

96 Altres serveis personals  1267 1222 1227 1188 1205 3,3% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat  1219 1188 1199 1236 1185 3,2% 3,1% 3,1% 3,2% 3,0% 

71 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria, assajos i anàlisi tècnic 1147 1160 1167 1266 1273 3,0% 3,1% 3,1% 3,3% 3,2% 

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 1080 1073 1057 1039 1053 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 

82 Activitats administratives d’oficina i altres activitats auxiliars a les 
empreses  

1013 988 949 895 865 2,6% 2,6% 2,5% 2,3% 2,2% 

85 Educació 961 890 876 899 906 2,5% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 
Font: elaboració pròpia amb dades del DIRCE, 2017 
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Per observar com han evolucionat les diferents activitats, hem construït un índex 100 a 2012, i hem 

seleccionat els codis CNAE2009 amb més de 100 activitats, a fi d’evitar aquelles que tenen menys 

significació estadística.  

A partir d’aquest anàlisi, veiem que els codis amb més creixement són el 70 – activitats de les seus 

centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial (+56,3%), el 93 – Activitats esportives, 

recreatives i d’entreteniment (+24,4%) i les activitats immobiliàries (+24,4%). En canvi, les que més 

han caigut són la 41 – construcció d’edificis (-20,9%), 64 – Serveis financers, excepte assegurances 

i fons de pensions (-20,4%) i la 42 – Enginyeria civil (-20%). A les taules següents es detallen 

aquests activitats:  
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Taula 53: Codis CNAE 2009 amb més de 100 locals a la província i major increment en el número de locals 

 Total locals Í=100 a 2012 
Activitat 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 
70 Activitats de les seus centrals, activitats de consultoria 275 259 203 183 176 156,3 147,2 115,3 104,0 
93 Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment  474 445 397 377 381 124,4 116,8 104,2 99,0 
68 Activitats immobiliàries  2042 1921 1808 1702 1646 124,1 116,7 109,8 103,4 
74 altres activitats professionals, científiques i tècniques  365 347 316 323 303 120,5 114,5 104,3 106,6 
73 Publicitat i estudis de mercat  240 232 222 199 203 118,2 114,3 109,4 98,0 
82 Activitats administratives d’oficina i altres activitats auxiliars a 
les empreses 

1013 988 949 895 865 117,1 114,2 109,7 103,5 

75 Activitats veterinàries  110 104 111 106 97 113,4 107,2 114,4 109,3 
95 Reparació d’ordinadors, efectes personals i articles d’us 
domèstic 

332 317 308 295 293 113,3 108,2 105,1 100,7 

94 Activitats associatives 348 326 327 330 321 108,4 101,6 101,9 102,8 
62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la 
informàtica  220 211 198 194 204 107,8 103,4 97,1 95,1 

90 Activitats de creació artística i espectacles  278 286 264 266 261 106,5 109,6 101,1 101,9 
85 Educació 961 890 876 899 906 106,1 98,2 96,7 99,2 
96 Altres serveis personals  1267 1222 1227 1188 1205 105,1 101,4 101,8 98,6 
92 Activitats de jocs d’atzar i apostes 169 171 164 163 163 103,7 104,9 100,6 100,0 
77 Activitats de lloguer 346 343 343 344 336 103,0 102,1 102,1 102,4 
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat  1219 1188 1199 1236 1185 102,9 100,3 101,2 104,3 
45 Venta i reparació de vehicles de motor i motocicletes  1080 1073 1057 1039 1053 102,6 101,9 100,4 98,7 
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 543 528 518 514 531 102,3 99,4 97,6 96,8 
66 Activitats auxiliars als serveis financers i assegurances 781 767 774 789 774 100,9 99,1 100,0 101,9 

Font: elaboració pròpia amb dades del DIRCE, 2017 
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Taula 54: Codis CNAE 2009 amb més de 100 locals a la província i major descens en el número de locals 

 Total locals Í=100 a 2012 
Activitat  2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 
41 Construcció d’edificis 2961 3034 3200 3393 3744 79,1 81,0 85,5 90,6 
64 Serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions 429 440 473 511 539 79,6 81,6 87,8 94,8 
42 Enginyeria civil 156 157 162 162 195 80,0 80,5 83,1 83,1 
23 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics  126 127 141 148 156 80,8 81,4 90,4 94,9 
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria  216 226 246 248 260 83,1 86,9 94,6 95,4 
31 Fabricació de mobles 108 114 118 122 127 85,0 89,8 92,9 96,1 
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equipament 465 475 500 513 544 85,5 87,3 91,9 94,3 
71 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria, assajos i anàlisi tècnics  1147 1160 1167 1266 1273 90,1 91,1 91,7 99,5 
43 Activitats de construcció especialitzada  2337 2333 2353 2403 2570 90,9 90,8 91,6 93,5 
47 Comerç minorista, excepte vehicles de motor i motocicletes  5624 5750 5839 5927 6138 91,6 93,7 95,1 96,6 
49 Transport terrestre y per canonada 2073 2090 2109 2186 2261 91,7 92,4 93,3 96,7 
79 Activitats d’agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserves i 
activitats relacionades 

112 116 117 121 121 92,6 95,9 96,7 100,0 

10 Industria alimentària 419 416 445 447 447 93,7 93,1 99,6 100,0 
35 Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat  372 385 385 384 392 94,9 98,2 98,2 98,0 
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 116 118 124 119 122 95,1 96,7 101,6 97,5 
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equipament 116 126 123 122 122 95,1 103,3 100,8 100,0 
56 Serveis de menjars i begudes 2650 2627 2667 2710 2785 95,2 94,3 95,8 97,3 
28 Fabricació de maquinària i equipament NCOP 111 112 112 109 114 97,4 98,2 98,2 95,6 
52 Emmagatzematge i activitats annexes al transport 312 315 320 313 318 98,1 99,1 100,6 98,4 
46 Comerç majorista i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i 
motocicletes  2840 2831 2860 2877 2880 98,6 98,3 99,3 99,9 

Font: elaboració pròpia amb dades del DIRCE, 2017 
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 Indicadors empresarials 

La rendibilitat financera del conjunt de les pimes de la demarcació de Lleida el 2014 es va situar en 

el 5,3%, el que suposa 1,3 punts percentuals més que l’any anterior en relació a les mateixes 

empreses. La major rendibilitat financera s’explica per un increment del palanquejament net i de la 

rendibilitat econòmica (+0,7 i +0,6 punts respectivament), la qual cosa situa, el 2014, el 

palanquejament en l’1,7% i la rendibilitat econòmica en el 3,6%.  

L’increment de la rendibilitat econòmica és deguda a un major marge (6 dècimes més que el 2013), 

i se situa en el 3,5%, mentre que la rotació no ha variat i es manté en l’1,01%. Pel que fa als sectors 

econòmics, la rendibilitat financera de les pimes lleidatanes se situa, el 2014, en el 8,4% al sector 

primari, 4,4% a la indústria, 2,3% a la construcció i 5,8% als serveis. Aquests valors suposen un 

augment de la rendibilitat financera el 2014 a la indústria (+2,2 punts percentuals), a la construcció 

(+1,2) i als serveis (+1,2), i una disminució al sector primari de 0,3 punts percentuals en relació al 

2013. 

El valor afegit per cada unitat venuda a les pimes de la demarcació de Lleida va augmentar en 0,8 punts 

percentuals respecte als valors del 2013, i el 2014 va suposar el 23,7% del total d’ingressos. Això 

s’explica per una disminució dels consums d’explotació (-8 dècimes) i un manteniment de les altres 

despeses d’explotació. D’altra banda, els ingressos mitjans per empresa es van situar en 1.209.283 

euros, el que implica un increment del 2,5% respecte a l’any anterior.  

Sectorialment, els ingressos d’explotació han augmentat al sector primari (+4,1%), a la construcció 

(+3,9%) i els serveis (+3,3%), però s’han reduït a la indústria (-1,5%). D’altra banda, el pes del VAB sobre 
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aquests ingressos s’ha incrementat al sector primari, la indústria i els serveis, i s’ha mantingut a la 

construcció; així, se situa en el 21,2% al primari, el 24,0% a la indústria, el 37,0% a la construcció i el 

22,5% als serveis. 

La productivitat del treball mesurada en termes de valor afegit brut per ocupat a les pimes de la 

demarcació de Lleida se situa en 38.081 euros per treballador, el que suposa un 3,3% més que el de les 

mateixes empreses el 2013. Per contra, les despeses de personal per treballador s’han incrementat un 

0,8%, fins als 28.176 euros per treballador. Aquests dos comportaments han suposat que les despeses 

de personal sobre el VAB siguin 1,9 punts percentuals inferiors a les del 2013 i se situïn en el 74,0% del 

VAB, el que representa una millora de la competitivitat.  

Quant als sectors econòmics, el VAB per treballador ha augmentat al sector primari, la indústria, i els 

serveis, mentre que ha disminuït a la construcció. Així, el pes de les despeses sobre el VAB disminueix 

respecte al 2013 a tots els sectors, i se situa en el 53,2% al sector primari, 74,4% a la indústria, 82,1% a 

la construcció i 75,2% als serveis5. 

  

                                                        

 

5 Font: Anuari de la PIME Catalana, 2016. PIMEC.  
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4.2. Tipologia i anàlisi de l’ocupació generada en els darrers 5 anys 

Per analitzar l’ocupació generada durant els darrers cinc anys, ens concentrarem en els indicadors 

de contractació i especialment en la variable de contractació indefinida i contractació temporal, ja 

que considerem que és l’element amb més capacitat de demostrar la qualitat de l’ocupació.  

Per dibuixar amb precisió aquest apartat, a partir dels indicadors de contractació, ens fixarem en 

diverses variables, dins les quals anirem incorporant de forma sistemàtica la visió sobre  el volum 

de contractació indefinida, la qual considerem una variable qualitativa molt significativa.  

 Tipologia de l’ocupació generada 

En primer terme, presentem la tipologia general de la ocupació generada. Per fer-

ho, ens fixarem en la variable bàsica de la contractació indefinida, la qual 

s’interpreta com una variable de qualitat, enfront la contractació temporal, la qual 

s’interpreta com una variable relacionada amb la precarietat.  

Evolució general de la contractació 

Segons les dades disponibles a l’Observatori del Treball i el Model Productiu del 

Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, al 

2016 a Lleida es van celebrar un total de 56.130 contractes, 49.885 quals van ser 

contractes temporals. És a dir, en primer terme, la contractació temporal abasta 

el 88,9% dels acords laborals que s’assoleixen. Tenint en compte que al mateix 

període al conjunt de Catalunya es van celebrar 2.986.558 contractes, 376.034 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

Figura 96: Contractació indefinida i temporal, Lleida, 2016 

6.245
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dels quals foren indefinits (12,6%), veiem que a Lleida tenim un volum de 

contractació indefinida més baix que la mitjana.  

Tant a Lleida com en el cas català, el número de contractes ha estat clarament 

creixent des de 2013. Als dos primers anys analitats s’observa una estabilitat, 

amb gairebé el mateix número, però durant els quatre anys següents el 

creixement arriba al 48,5% en el cas de Lleida i al 38,2% en el cas català.  

Atenent la variable temporal/indefinit, el número de contractes indefinits que es 

celebren a Lleida ha estat durant els cinc darrers anys per sota del número català. 

Si veiem la figura a la dreta, podem veure que després d’una caiguda important a 

2013, en la qual es perd el 14,1% de la contractació temporal, i un segon any de 

caiguda al 2014, s’inicia una molt lleu recuperació.  

En general, el creixement de la contractació indefinida ha estat del 30,3%, mentre 

que la temporal ha crescut un 49,0%. És a dir, tot i que tant els contractes 

indefinits com els temporals han crescut, els primers ho han fet per sota de la 

mitjana, justificant-se l’increment de la contractació total en termes de la 

contractació del segon tipus.  

  

Figura 97: Evolució de la contractació total (a sobre) i de la indefinida sobre 
el total de contractes (a sota) 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Contractació per sectors 

Dins de cada sector hi ha fortes diferències en quant a la variable de contractació indefinida i 

temporal, les quals presentarem a continuació:  

 Al sector agrícola, el total de contractes celebrats a Lleida al 2016 va ser de 5.993. És, després 

del sector serveis, on hi ha més contractació. D’aquests, només el 4,4% van ser contractes 

indefinits, essent el sector on aquest número és més  baix. Tot i això, s’aprecia que la 

contractació indefinida relativa a la total està creixent durant els darrers anys.  

 Al sector de la indústria, el total de contractes celebrats a Lleida al 2016 va ser de 5.142, essent 

el tercer sector per volum de contractació. D’aquests, el 6,7% van ser indefinits. Tot i registrar 

un fort creixement en la contractació, la indústria també ha registrat una notable pèrdua en 

l’àmbit de la contractació indefinida, ja que aquest tipus d’acords havien assolit el 20,8% al 

2012 i el 20,0% al 2013, caient fins el 6,9% al 2014. 

 Al sector de la construcció, el total de contractes celebrats a Lleida al 2016 va ser de 2.577, 

essent el sector amb menys contractació dels quatre. Tot i això, és el sector on hi ha més 

contractació indefinida, amb el 13,5% del total.  

 Al sector dels serveis,  el total de contractes celebrats a Lleida al 2016  va ser de 42.418. És, 

per tant, el sector amb més contractació amb molta diferència. També és el segon on la 

contractació indefinida té més pes, amb el 12,5% del total, xifra que s’ha mantingut força 

estable durant els darrers anys.  
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Figura 98: Evolució de la contractació total per sectors i contractació indefinida per sectors 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Grandària de l’empresa 

Pel que fa a la variable de la grandària de l’empresa en relació a la contractació temporal i 

indefinida, trobem: 

 La major part dels contractes els trobem a les empreses de 101 a 500 treballadors (24,9% al 

2016) i de 1 a 5 treballadors (23%). Més allunyades trobem les empreses de 11 a 25 (15,1%) i 

26 a 50 (11,1%).  

 En general la contractació total ha crescut independentment de la grandària de l’empresa. Tot 

i això,  on més ha crescut és al grup de 26 a 50 (+71,9%), de 11 a 25 (+62,9%) i de 501 a 1000 

(+62,1%). Com ja hem dit, el creixement mitjà és del 46,6%.  

 En relació a la contractació indefinida, les empreses que més contractes d’aquest tipus fan són 

les de 1 a 5 (28,2% al 2016), de 11 a 25 (20%) i de 101 a 500 (16,9%).  

 La contractació indefinida ha crescut un 30,3%  de mitjana. Ho ha fet amb molta intensitat a 

les empreses entre 501 a 1000 treballadors (+296,7%), de 101 a 500 (+260,1%) i de 1.001 a 5.000 

(+100,0%), però també ha estat notable a les de 51a 100 (+53,3%), 11 a 25 (41,6%) i 26 a 50 

(+37,3%). A les empreses entre 1 i 5 ha baixat un -12,4%. 
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Figura 99: Evolució de la contractació total per grandària de l’empresa i contractació indefinida anual 

 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Durada del contracte dels contractes temporals 

Pel que fa a la durada del contracte, ens fixarem únicament en els contractes temporals. Així, dels 

49.885 contractes que es van signar al 2016 a Lleida, trobem:  

 La major part dels acords es van signar amb durada indeterminada (39,0%), seguits per 

contractacions de durada inferior a un mes (34,2%), de un a tres mesos (13,9%), de 3 a 6 mesos 

(8,8%) i de 6 mesos a un any (3,6%). La resta de fórmules són pràcticament testimonials.  

 Com hem trobat en altres punts, en general tots els tipus de contracte per durada han crescut 

durant els cinc darrers anys. En aquest cas, el creixement és més proporcional entre els 

diferents grups que en altres, com la grandària de l’empresa. Així, prenent la referència mitjana 

del 49%, els tipus de contracte que han crescut més són entre 12 i 18 mesos (+64,7%), de 6 a 

12 mesos (+60%) i menys d’un mes (+56,2%).  

 Han crescut per sota de la mitjana els contractes de 1 a tres mesos (+46,4%), de durada 

indeterminada (+45,6%), de tres a sis (+41,5%) i de 18 a 24 (+32,1%).  

 L’única categoria que s’ha reduït són els contractes de durada superior a 24 mesos (-10,2%).  
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Figura 100: Tipologia dels contractes temporals a Lleida segons la seva durada, en termes absoluts i relatius a la contractació de l’any 

 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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 Anàlisi dels perfils d’ocupació generada  

Un cop hem caracteritzar l’empresa, podem veure de forma resumida el tipus de 

perfil de la persona contractada. Per fer-ho, també ens fixarem en la variable 

bàsica de la contractació indefinida, la qual s’interpreta com una variable de 

qualitat, enfront la contractació temporal, la qual s’interpreta com una variable 

relacionada amb la precarietat. 

Sexe  

Pel que fa al sexe dels contractes, trobem que al 2016 la major part dels 56.130 

contractes que es van signar van ser amb homes, concretament un 51,6%.  

Durant els darrers anys, el número total de contractes ha crescut en tots dos 

sexes, però ho ha fet amb més intensitat entre els homes, els quals passen de 

18.559 al 2012 als 28.958 de 2016, el qual suposa un creixement del 56,0%. En 

can vi, en el cas de les dones es passa de 19.719 a 27.172, un 37,8% de 

creixement.  

La contractació indefinida ha seguit també una tendència creixent en els dos 

sexes, tot i que ha estat força més important entre els homes. Al 2016 es van 

signar 3.352 acords d’aquest tipus entre els homes (53,6%) i 2.893 entre les dones 

(46,4%).  

18.559 19.488 22.795 25.778 28.958 

19.719 18.318 
21.912 

25.432 
27.172 
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Figura 101: A dalt, evolució del número total de contractes en relació al 
sexe i, a baix, evolució del número de contractes indefinits a Lleida, 2012-

2016 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Si tenim en compte que la mitjana de creixement dels contractes indefinits, la qual 

ha estat del 30,3% durant els cinc darrers anys, veurem que, a més a més d’haver 

crescut per sota de la mitjana, el creixement ha estat gairebé exclusiu en el cas 

dels homes, els quals passen de 2.161 indefinits al 2012 a 3.352 al 2016, el qual 

és un creixement del 55,1%. Les dones, en canvi, passen de 2.630 a 2.893, el qual 

és un creixement del 10,0%.  

Edat 

Pel que fa a l’edat, trobem que dels 56.130 contractes celebrats al 2016 a Lleida, 

la major part es van tancar amb persones entre 30 i 45 anys (40,5%), seguits pels 

majors de 45 (21%), els entre 20 i 25 (17,7%) i menors de 20 (4,3%).  

Durant els darrers anys, el número de contractes ha crescut a totes les edats. A 

partir del creixement mitjà del 46,6%, han pujat per sobre de la mitjana els 

celebrats amb menors de 20 (+75,7%), entre 20 i 25 (+60,2%) i entre els majors de 

45 (+55,4%). En canvi, creixen per sota de la mitjana els contractes amb persones 

entre 25 i 30 (+43,2%) i el grup que menys creix és el de 30 a 45 (+36,6%).  

Pel que fa a la contractació indefinida, al 2016 la major part d’aquests es celebren 

amb persones entre 30 i 45 anys (42,4%), seguit per les majors de 45 (22,6%), entre 

25 i 30 (18,2%) i de 20 a 25 (14,1%). Els contractes amb els menors de 20 queden 

més allunyats, només amb el 2,8% del total.  
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Figura 102: A dalt, evolució del número total de contractes en relació a 
l’edat, i, a baix, evolució del número de contractes indefinits a Lleida, 2012-

2016 
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D’altra banda, podem veure que els grups on hi ha més contractació indefinida relativa, és a dir, 

indefinits sobre el total del grup, són les persones de 25 a 30, amb un 12,2%. Queda també per sobre 

de la mitjana els majors de 45 (12%) i de 30 a 45 (11,6%). Queden per sota les persones entre 20 a 

25 (8,9%) i, en darrer lloc, els menors de 20, amb només del 7,2%.  

Finalment, pel que fa al creixement de la contractació indefinida i l’edat, prenent com referència el 

2012, trobem que queden per sobre de la mitjana (30,3%), de 20 a 25 (+52,8%), menors de 20 

(+50,4%) i de 30 a 45 (+44,3%). Queden per sota de 30 a 45 (+25,5%) i els majors de 45 (+17,2%).  

Nivell formatiu 

Pel que fa al nivell formatiu, dels 56.130 contractes celebrats al 2016 a Lleida, la major part es van 

celebrar amb persones amb educació general (46,7%) o bé estudis primaris complerts (21,7%). 

Aquests dos grups són, amb molt, els que més contractació acrediten. La resta de grups es queden 

entre el 1,2% en el cas més baix (altres estudis post-secundaris) i el 7,1% del més alt (programes 

de formació professional).  

En relació al creixement de la contractació, trobem que sobre el 46,6% de creixement mitjà, hi ha 

força diferències entre les categories. Els grups on més ha crescut la contractació és entre les 

persones amb estudis primaris (+361,0%) i Altres estudis post-secundaris (+316,6%). Amb menys 

creixement, però encara per sobre de la mitjana trobem Programes de formació professional 

(67,6%), Estudis primaris complets (+60,6%) i Tècnics professionals superiors (+50,3%). Queden per 

sota de la mitjana els Universitaris de primer cicle (+34,3%), Universitaris de segon i tercer cicle 
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(+31,4%) Educació general (+20,7%) i els grups que no especifiquen estudis (+16,8%). En canvi, s’ha 

reduït el nombre de contractes amb persones sense estudis (-25%).  

Pel que fa a la contractació indefinida, dels 6.245 contractes que es van celebrar al 2016 a Lleida, 

la major part també van ser amb persones amb Educació general (46,4%) o bé amb Estudis primaris 

(22,6%). A força més distància apareixen els Universitaris de segon i tercer cicle (7,1%), Programes 

de Formació Professional (6,9%), Sense estudis (6,2%) i Tècnics professionals superiors (4,1%). 

Finalment trobem Altres estudis post-secundaris (1,8%), Estudis primaris complerts (1,6%) i Sense 

especificar (1.,5%).  

Entre 2012 i 2016 la contractació indefinida va créixer un 11,1%. Els grups on va pujar més va ser 

entre els Tècnics professionals superiors (+19,2%), Altres estudis post-secundaris (+16,8%). En un 

segon nivell, encara per sobre de la mitjana de creixement, trobem Sense estudis (+13,4%), 

Universitaris de segon i tercer cicle (+13,3%) i Estudis primaris complerts (+11,6%). Per sota de la 

mitjana apareix Educació general (+11,0%), Programes de formació professional (+10,9%), 

Universitaris de primer cicle (+7,9%) i sense especificar (7,8%). Tanquen la llista els grups d’estudis 

primaris incomplerts (+3,3%).  
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Figura 103: A dalt, evolució del número total de contractes en relació al nivell formatiu i, a baix, evolució del número de contractes indefinits a Lleida, 2012-2016 

 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Ocupació 

Pel que fa a l’ocupació i la contractació dels 56.130 contractes que es van celebrar a Lleida al 2016, 

la major part que es van realitzar van ser per realitzar CCO9 Ocupacions elementals (30,9%) o bé 

CCO5 Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors (27,8%). Més enllà 

trobem CCO4 Empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina (8,8%), CCO7 

Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (8,2%), CCO3 

Tècnics professionals de suport (6,1%) i CCO8 Operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors 

(5,3%). Els grups CCO6 Treballadors qualificats del sector agrícola, ramader, forestal i pesquer 

(1,0%), CCO1 Directors i gerents (0,2%) i CCO0 Ocupacions militars (0,0%) tanquen la llista.  

En relació al creixement de la contractació, a partir del 46,6% de mitjana, trobem que els grups que 

més han crescuts són el CCO8 (+75,5%), CCO5 (+75,1%) i CCO6 (+61,2%). Per sota de la mitjana 

trobem CCO9 (+43,7%), CCO3 (+39,8%), CCO7 (+34,3%) i CCO4 (+23,7%). El grup CCO1 ha reduït la 

seva contractació en un -2,7% i el CCO0 no té significació estadística.  

Si ens fixem en els contractes indefinits, dels 6.245 que es van celebrar a Lleida, veiem que les 

ocupacions on al 2016 n’hi va haver més són la CCO5 (28%), la CCO9 (18,6%) i la CCO4 (13,9%). Tot 

i això, si prenem com referència el número de contractes indefinits del grup sobre el total de 

contractes del mateix grup, veiem que on hi ha més contractació indefinida és al CCO1 (74,8%), al 

CCO8 (24,3%), al CCO3 (21%), al CCO4 (17,5%) i al CCO5 (11,2%). En canvi, queden per sota de la 

mitjana (11,1%) de contractació indefinida els grups CCO7 (8,9%), CCO6 (8,5%) i CCO9 (6,7%).  
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Finalment, pel que fa a l’evolució de la contractació indefinida en cada grup d’ocupació, trobem que 

entre el 2012 i el 2016, la contractació indefinida va pujar un 30,3%. El grup que més va pujar va ser 

el CCO8 (+181,3%), seguit pel CCO4 (+97,5%). Encara per sobre de la mitjana hi ha el CCO3 (+60,7%) 

i el CCO2 (+37,4%). Queden per sota de la mitjana el CCO5 (+30,2%), el CCO6 (+15%) i el CCO1 

(+14,3%). Finalment, el grup CCO9 ha reduït la seva contractació indefinida en un -21,2%, essent 

l’únic on ha baixat.  
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Figura 104: A dalt, evolució del número total de contractes en relació al nivell formatiu i, a baix, evolució del número de contractes indefinits a Lleida, 2012-2016 

 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

0 - Ocupacions militars 1 - Directors i gerents 2 - Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 3 - Tècnics; professionals de suport; 4 - Empleats comptables, administratius i altres 
empleats d'oficina 5 - Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció  i venedors 6 - Treballadors qualificats al sector agrícola, ramader, forestal i pesquer; 7 - Artesans 

i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d’instal·lacions si maquinària) 8 - Operadors d’instal·lacions i maquinària i 
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Modalitat de contracte 

Si ens fixem breument en la modalitat de contracte, trobem que:  

 Entre els contractes indefinits, la principal modalitat de contractació indefinida és el contracte 

ordinari (57,3%), seguida per la conversió a indefinit (39,8%). La resta tenen una presència 

gairebé testimonial.  

 Entre els contractes temporals, la principal modalitat és el contracte eventual per 

circumstàncies de producció (41,7%), seguit molt de prop pels d’obra o servei (40,6%). A 

continuació trobem els d’interinitat (15,8%), mentre que la resta són molt menys emprats.  

Pel que fa al creixement del número de contractes per modalitat, trobem que:  

 Entre els indefinits, els quals han crescut un 30,3% de mitjana, els que més s’han incrementat 

són els Indefinits amb persones amb discapacitat (+200,0%), els quals estan a molta diferència 

de la resta. A continuació trobem els Convertits en indefinits (+64%) i els Ordinaris (+12,8%), 

mentre que s’han reduït els de foment de la contractació indefinida (-12,2%).  

 Entre els temporals, els quals han crescut un 49% de mitjana, els que més creixen són els de 

pràctiques (+245,8%), seguits pels bonificats amb persones amb discapacitat (+88,2%), els 

d’inserció (+83,3%), eventuals per circumstàncies de producció (+64,4%) i els d’obra i servei 

(+49,2%). Creixen per sota de la mitjana els interinatges (+13,9%), de jubilació (+12,8%) i relleu 

(+1,6%). Finalment, baixen els contractes de Altres modalitats (-5,9%), Formació (-24%) i, els que 

més han baixat són els de substitució (-36,4%).  
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Figura 105: Evolució de la contractació per modalitat de contracte (2016-2016). A dalt, modalitats de contractació indefinida i, a sota, temporals 

 

 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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4.3. Perfils més demandats 

A partir del punt anterior podem valorar quins són els perfils més demandats del territori. Per fer-

ho, prendrem en consideració dues dimensions, les quals són la qualitativa i la quantitativa i que 

mostren dos enfocaments diferents de la contractació en relació a la indefinida i a la temporal.  

 Dimensió qualitativa 

Per començar amb la dimensió qualitativa, en aquest apartat tindrem en compte dos eixos bàsics. 

D’una banda, observarem els perfils amb major demanda, intentant introduir el màxim de 

creuaments de variables a fi d’ajustar-la el millor possible, i de la segona, ens basarem en l’enquesta 

realitzada a les empreses del territori per detectar aquells perfils que són els preferents per 

diferents motius i de forma independent al número de contractes, els quals podem considerar com 

ocupacions difícils de cobrir6.  

Per localitzar els perfils més demandats ens fixarem en la contractació total dels darrers cinc anys. 

Emprant la codificació CCO2011 a dos dígits i el deflactor entre contracte temporal i indefinit, 

podem trobar un detall elevat respecte de les ocupacions més sol·licitades. Les dades amb aquest 

                                                        

 

6 No confondre amb el catàleg de feines de difícil cobertura que promou de forma trimestral el Ministeri d’ocupació i seguretat social, el qual principalment afecta a ocupacions relacionades amb 
l’activitat de marina i persones treballadores estrangeres. Aquí ens referim a ocupacions que els empresaris i les empresàries de Lleida tenen més dificultats per cobrir.  
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nivell de detall, però, només estan disponibles per als totals comarcals. Segons això, els perfils 

amb més demanda quantitativa dins els contractes indefinits serien els següents:  

Taula 55: Ocupacions amb més contractes indefinits (Segrià, 2012-2016) 

Codi CCO Nom CCO 
Contractes 
indefinits 

Contractació 
total 

Contractació 
indefinida 

51 Treballadors assalariats serveis restauració 3.038 22.708 13,4% 
52 Dependents botigues i magatzems 2.967 16.525 18,0% 
84 Conductors vehicles, transport urbà o carretera 2.778 11.824 23,5% 
95 Peons agraris, forestals i pesquers 1.753 136.965 1,3% 
91 Empleats domèstics 1.720 4.914 35,0% 
92 Altre tipus de personal de neteja 1.648 19.910 8,3% 
45 Administratius amb atenció al públic ncaa 1.425 5.141 27,7% 
71 Treballadors obres estructurals construcció i sim. 1.022 7.290 14,0% 
35 Representants, agents comercials i similars 944 2.358 40,0% 
58 Treballadors serveis personals 839 4.466 18,8% 
43 Altres administratius sense atenció al públic 836 4.474 18,7% 
41 Empleats serveis comptables, financers i transport 827 3.976 20,8% 
97 Peons indústries manufactureres 760 25.030 3,0% 
37 Prof. suport serveis jurídics, socials i sim. 722 8.067 9,0% 
59 Treballadors serveis de protecció i seguretat 702 4.142 16,9% 
56 Treballadors que tenen cura persones, serv. salut 616 12.144 5,1% 
44 Empleats agències viatges, recepcionistes i sim. 602 2.936 20,5% 
21 Professionals de la salut 601 8.452 7,1% 

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017.  
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També pot ésser interessant veure quins són els perfils amb més demanda en relació al gruix de la 

contractació indefinida sobre el total del subgrup:  

Taula 56: Ocupacions amb més contractació indefinida (Segrià, 2012-2016) 

Codi CCO Nom CCO 
Contractes 
indefinits 

Contractació 
total 

Contractació 
indefinida 

53 Comerciants propietaris botigues 3 4 75,0% 
14 Directors i gerents empreses hostaleria i comerç 72 104 69,2% 
12 Directors departaments administratius i comercials 189 279 67,7% 
15 Directors i gerents altres empreses serveis NCAA 39 65 60,0% 
25 Professionals dret 37 70 52,9% 
13 Directors producció i operacions 172 342 50,3% 
27 Professionals tecnologies de la informació 154 308 50,0% 
11 Directius administracions públiques i empreses 25 54 46,3% 
35 Representants, agents comercials i similars 944 2358 40,0% 
64 Treballadors act. forestals, pesqueres, cinegètiques 183 497 36,8% 
91 Empleats domèstics 1720 4914 35,0% 
32 Supervisors mines, indústries i construcció 137 392 34,9% 
74 Mecànics ajustadors maquinària 552 1870 29,5% 
45 Administratius amb atenció al públic ncaa 1425 5141 27,7% 
38 Tècnics tecnologies informació i comunicació (TIC) 543 2041 26,6% 
24 Professionals ciències físiques, químiques i enginyeries 453 1763 25,7% 
84 Conductors vehicles, transport urbà o carretera 2778 11824 23,5% 
33 Tècnics sanitaris i professionals teràpies alternatives 255 1146 22,3% 
50 Cambrers i cuiners propietaris 44 209 21,1% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Igualment, si només ens concentrem en el darrer any (2016):  

Taula 57: Ocupacions amb més contractes indefinits (Segrià, 2012-2016) 

Codi CCO Nom CCO 
Contractes 
indefinits 

Contractació 
total 

Contractació 
indefinida 

84 Conductors vehicles, transport urbà o carretera 851 3.041 28,0% 
51 Treballadors assalariats serveis restauració 715 6.254 11,4% 
52 Dependents botigues i magatzems 695 4.184 16,6% 
95 Peons agraris, forestals i pesquers 563 31.811 1,8% 
45 Administratius amb atenció al públic NCAA 340 1.229 27,7% 
92 Altre tipus de personal de neteja 327 4.219 7,8% 
97 Peons indústries manufactureres 281 5.908 4,8% 
44 Empleats agències viatges, recepcionistes i sim. 274 817 33,5% 
43 Altres administratius sense atenció al públic 220 1.151 19,1% 
35 Representants, agents comercials i similars 214 483 44,3% 
56 Treballadors que tenen cura persones, serv. salut 211 3.298 6,4% 
58 Treballadors serveis personals 207 1.085 19,1% 
37 Prof. suport serveis jurídics, socials i sim. 198 2.171 9,1% 
41 Empleats serveis comptables, financers i transport 194 729 26,6% 
71 Treballadors obres estructurals construcció i sim. 188 1.493 12,6% 
38 Tècnics tecnologies informació i comunicació (TIC) 183 563 32,5% 
93 Ajudants preparació aliments 170 1.087 15,6% 
91 Empleats domèstics 169 655 25,8% 
98 Peons transport, descarregadors i reposadors 169 1.123 15,0% 
21 Professionals de la salut 141 2.022 7,0% 
31 Tècnics ciències i enginyeries 130 621 20,9% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

I pel que fa a la contractació indefinida del darrer any (2016):  
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Taula 58: Ocupacions amb més contractació indefinida (Segrià, 2012-2016) 

Codi CCO Nom CCO Contractes 
indefinits 

Contractació 
total 

Contractació 
indefinida 

12 Directors departaments administratius i comercials 46 56 82,1% 
11 Directius administracions públiques i empreses 4 5 80,0% 
27 Professionals tecnologies de la informació 62 107 57,9% 
15 Directors i gerents altres empreses serveis NCAA 11 20 55,0% 
14 Directors i gerents empreses hostaleria i comerç 9 18 50,0% 
13 Directors producció i operacions 38 82 46,3% 
35 Representants, agents comercials i similars 214 483 44,3% 
44 Empleats agències viatges, recepcionistes i sim. 274 817 33,5% 
38 Tècnics tecnologies informació i comunicació (TIC) 183 563 32,5% 
24 Professionals ciències físiques, químiques i enginyeries 111 360 30,8% 
74 Mecànics ajustadors maquinària 118 399 29,6% 
25 Professionals dret 6 21 28,6% 
84 Conductors vehicles, transport urbà o carretera 851 3.041 28,0% 
45 Administratius amb atenció al públic NCAA 340 1.229 27,7% 
62 Treballadors act. ramaderes (avícoles i sim.) 11 41 26,8% 
41 Empleats serveis comptables, financers i transport 194 729 26,6% 
26 Especialistes administració i comercialització 64 245 26,1% 
91 Empleats domèstics 169 655 25,8% 
32 Supervisors mines, indústries i construcció 24 97 24,7% 
33 Tècnics sanitaris i professionals teràpies alternatives 67 280 23,9% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Segons les taules presentades, i tenint en compte també l’anàlisi realitzat en el capítol anterior, 

trobem que el perfil més demandat a Lleida, en termes de contractació indefinida podria ser algú 

que reuneixi aquestes característiques:  

 Home (11,6% de contractes indefinits).  

 Entre 30 i 45 anys (42,4%).  

 Amb educació general (46,4%). 

 Treballa al sector serveis (12,5%).  

 Treballa a una empresa amb de 6 a 10 empleats (14,8%).  

 Te una ocupació del grup CCO5 Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i 

venedors (28%). 

 Es dedica a una ocupació del subgrup CCO51 Treballadors assalariats dels serveis de la 

restauració (11,4%).  
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Si afrontem aquesta mateixa caracterització, però tenint en compte només els perfils que tenen 

més possibilitats d’aconseguir un contracte indefinit, es podria caracteritzar de la següent manera:  

 Home (11,6% de contractes indefinits) 

 Entre 25 i 30 anys (12,2%).  

 És un Tècnic professional superior (18,7%).  

 Treballa a una empresa entre 6 i 10 empleats (14,8%).  

 Té una ocupació del grup CCO1 Directors i gerents (75,5%) o bé del CCO8 Operadors de 

maquinària i muntadors (24,3%).  

 Es dedica a una ocupació del subgrup 12 Directors de departaments administratius i 

comercials o del grup 27 Professionals de les tecnologies de la informació (57,9%).  
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 Dimensió quantitativa 

Pel que fa a la dimensió quantitativa, aquí ens fixarem en el total de contractes, sense tenir en 

compte si són indefinits o temporals. Tractarem amb els perfils que, en termes agregats, generen 

més contractes, els quals ja hem vist anteriorment però que aquí desenvoluparem una mica més.  

Per localitzar els perfils més demandats ens fixarem en la contractació total dels darrers cinc anys. 

Emprant la codificació CCO2011 a dos dígits i el deflactor entre contracte temporal i indefinit, 

podem trobar un detall elevat respecte de les ocupacions més sol·licitades. Les dades amb aquest 

nivell de detall, però, només estan disponibles per als totals comarcals.  

Segons això, els perfils amb més demanda quantitativa dins els contractes indefinits serien els 

següents:  
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Taula 59: Ocupacions amb més demanda al Segrià (2012-2016) 

Codi CCO Nom CCO 
Total 

contractació 
Contractació 

indefinida 
95 Peons agraris, forestals i pesquers 136.965 1,3% 
97 Peons indústries manufactureres 25.030 3,0% 
51 Treballadors assalariats serveis restauració 22.708 13,4% 
77 Treballadors indústria alimentació, begudes i tabac 21.137 2,5% 
92 Altre tipus de personal de neteja 19.910 8,3% 
52 Dependents botigues i magatzems 16.525 18,0% 
56 Treballadors que tenen cura persones, serv. salut 12.144 5,1% 
84 Conductors vehicles, transport urbà o carretera 11.824 23,5% 
94 Recollidors residus, venedors carrer i altres sim. 9.493 5,0% 
21 Professionals de la salut 8.452 7,1% 
37 Prof. suport serveis jurídics, socials i sim. 8.067 9,0% 
71 Treballadors obres estructurals construcció i sim. 7.290 14,0% 
42 Empleats biblioteques, correus i similars 7.209 0,5% 
29 Professionals cultura i espectacle 6.610 1,4% 
61 Treballadors act. agrícoles 6.552 5,6% 
96 Peons construcció i mineria 6.160 8,1% 
98 Peons transport, descarregadors i reposadors 5.644 10,4% 
81 Operadors instal·lacions i màquines fixes 5.632 6,1% 
22 Professors ensenyament primari, secundari i superior 5.175 4,6% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Podem proposar també el llistat amb els nivells més baixos de contractació indefinida:  

Taula 60: Ocupacions amb menys contractació indefinida al Segrià (2012-2016) 

Codi CCO Nom CCO 
Total 

contractació 
Contractació 

indefinida 
42 Empleats biblioteques, correus i similars 7.209 0,5% 
95 Peons agraris, forestals i pesquers 136.965 1,3% 
63 Treballadors act. agropecuàries mixtes 1.323 1,4% 
29 Professionals cultura i espectacle 6.610 1,4% 
77 Treballadors indústria alimentació, begudes i tabac 21.137 2,5% 
97 Peons indústries manufactureres 25.030 3,0% 
22 Professors ensenyament primari, secundari i superior 5.175 4,6% 
94 Recollidors residus, venedors carrer i altres sim. 9.493 5,0% 
56 Treballadors que tenen cura persones, serv. salut 12.144 5,1% 
61 Treballadors act. agrícoles 6.552 5,6% 
28 Professionals ciències socials 2.817 5,9% 
81 Operadors instal·lacions i màquines fixes 5.632 6,1% 
21 Professionals de la salut 8.452 7,1% 
82 Muntadors i engalzadors en fàbriques 1.646 7,2% 
57 Altres treballadors que tenen cura persones 4.732 7,4% 
96 Peons construcció i mineria 6.160 8,1% 
92 Altre tipus de personal de neteja 19.910 8,3% 
37 Prof. suport serveis jurídics, socials i sim. 8.067 9,0% 
23 Altres professionals ensenyament 3.989 9,5% 
83 Maquinistes locomotora, operador maquinària i mariners 4.817 9,5% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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De la mateixa manera que en el cas anterior, presentem únicament els contractes de 2016:  

Taula 61: Ocupacions amb més demanda al Segrià (2016) 

Codi CCO Nom CCO Total contractació 
Contractació 

indefinida 
95 Peons agraris, forestals i pesquers 31.811 1,8% 
51 Treballadors assalariats serveis restauració 6.254 11,4% 
97 Peons indústries manufactureres 5.908 4,8% 
77 Treballadors indústria alimentació, begudes i tabac 4.850 1,6% 
92 Altre tipus de personal de neteja 4.219 7,8% 
52 Dependents botigues i magatzems 4.184 16,6% 
56 Treballadors que tenen cura persones, serv. salut 3.298 6,4% 
84 Conductors vehicles, transport urbà o carretera 3.041 28,0% 
94 Recollidors residus, venedors carrer i altres sim. 2.222 5,7% 
37 Prof. suport serveis jurídics, socials i sim. 2.171 9,1% 
21 Professionals de la salut 2.022 7,0% 
29 Professionals cultura i espectacle 1.782 0,8% 
42 Empleats biblioteques, correus i similars 1.719 0,6% 
61 Treballadors act. agrícoles 1.703 5,2% 
71 Treballadors obres estructurals construcció i sim. 1.493 12,6% 
81 Operadors instal·lacions i màquines fixes 1.379 5,7% 
57 Altres treballadors que tenen cura persones 1.306 5,5% 
83 Maquinistes locomotora, operador maquinària i mariners 1.245 9,6% 
45 Administratius amb atenció al públic ncaa 1.229 27,7% 
59 Treballadors serveis de protecció i seguretat 1.218 5,2% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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De la mateixa manera que en el cas anterior, presentem únicament els contractes de 2016, ordenats 

en funció de les ocupacions amb menys contractació indefinida:  

Taula 62: Ocupacions amb més demanda al Segrià (2016) 

Cod CCO Nom CCO Total contractació 
Contractació 

indefinida 
50 Cambrers i cuiners propietaris 8 0,0% 
53 Comerciants propietaris botigues 1 0,0% 
42 Empleats biblioteques, correus i similars 1.719 0,6% 
29 Professionals cultura i espectacle 1.782 0,8% 
77 Treballadors indústria alimentació, begudes i tabac 4.850 1,6% 
95 Peons agraris, forestals i pesquers 31.811 1,8% 
63 Treballadors act. agropecuàries mixtes 175 3,4% 
22 Professors ensenyament primari, secundari i superior 1.165 3,7% 
97 Peons indústries manufactureres 5.908 4,8% 
59 Treballadors serveis de protecció i seguretat 1.218 5,2% 
61 Treballadors act. agrícoles 1.703 5,2% 
57 Altres treballadors que tenen cura persones 1.306 5,5% 
94 Recollidors residus, venedors carrer i altres sim. 2.222 5,7% 
81 Operadors instal·lacions i màquines fixes 1.379 5,7% 
28 Professionals ciències socials 731 6,3% 
56 Treballadors que tenen cura persones, serv. salut 3.298 6,4% 
34 Professionals de suport finances i matemàtiques 15 6,7% 
21 Professionals de la salut 2.022 7,0% 
96 Peons construcció i mineria 1.140 7,4% 
92 Altre tipus de personal de neteja 4.219 7,8% 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 

 Pàgina 239 
 

Segons les taules presentades, i tenint en compte també l’anàlisi realitzat en el capítol anterior, 

trobem que el perfil més demandat a Lleida, en termes generals, podria ser algú que reuneixi 

aquestes característiques:  

 Home (51,6% del total de contractes).  

 Entre 30 i 45 anys (40,5%).  

 Amb educació general (46,7%).  

 Treballa al sector serveis (75,6%).  

 L’empresa té entre 101 a 500 treballadors (24,9% ) o d’1 a 5 (23%).  

 Té un contracte temporal (88,9%).  

 El seu contracte té una durada indeterminada (39%) o bé és inferior a un mes (34,2%).  

 Es dedica a una ocupació del grup CCO9 Ocupacions elementals (30,9%), subgrup 97 Peons 

indústries manufactureres (5,8%).  
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També podem proposar un exercici per mesurar la precarietat a través de la generació de perfils i 

l’anàlisi de les variables que condicionen més negativament la contractació indefinida. Segons 

això, trobaríem:  

 Dona (10,6% de contractació indefinida).  

 Menor de 20 anys (7,2% de contractació indefinida) o entre 20 i 25 anys (8,9%). 

 Treballa al sector agrícola (4,4% de contractació indefinida) o a la indústria (6,7%).  

 Treballa a una empresa de 501 a 1000 treballadors (5,2%).  

 Amb estudis primaris incomplets (3,3%), universitari de primer grau (7,9%).  

 Té un contracte temporal (88,9% del total de contractes).  

 El seu contracte té una durada indeterminada (39% dels contractes temporals) o bé és inferior 

a un mes (34,2%).  

 S’ocupa al subgrup 42 Empleats de biblioteques, correus i similars (0,6% de contractació 

indefinida). 
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4.4. Anàlisi comparatiu de les titulacions de les persones aturades al territori i ocupació generada en els darrers 
anys 

En els capítols anterior s’ha analitzat, entre d’altres, el perfil de les persones que han firmat 

contractes laborals, així com en l’ocupació perduda. Entre els dos anàlisis trobem algunes 

coincidències, les quals seran exposades en aquest apartat a fi de localitzar possibles elements 

amb significació estadística, amb l’interès de localitzar àmbits d’actuació i de millora per a 

l’ocupació.  

Per fer aquesta comparació, començarem per enfrontar les xifres d’atur i el número de contractes 

totals que s’han signat durant els darrers cinc anys. 

Taula 63: Nivell d’estudis de les persones aturades 

Nivell d’estudis 2012 2013 2014 2015 2016 Total general 
Sense estudis 173,33 169,25 183,42 191,08 185,25 180,47 
Estudis primaris incomplets 1.105,00 1.026,58 1.016,92 969,25 853,42 994,23 
Estudis primaris complets 1.228,75 1.173,50 1.143,08 1.018,83 910,42 1.094,92 
Programes de formació professional - Estudis secundaris 788,08 780,25 708,83 640,75 599,33 703,45 
Educació general - Estudis Secundaris 7.347,08 7.133,83 6.774,50 6.309,92 5.616,33 6.636,33 
Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris 600,17 643,00 601,33 522,33 459,92 565,35 
Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris 429,33 427,50 364,08 270,58 212,83 340,87 
Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris 460,00 496,92 446,08 394,67 377,17 434,97 
Altres estudis post-secundaris 5,00 5,50 5,08 4,83 6,08 5,30 
Total 12.136,75 11.856,33 11.243,33 10.322,25 9.220,75  

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Taula 64: Número de contractes indefinits i nivell d’estudis 

Nivell d’estudis 2012 2013 2014 2015 2016 Total general 
Sense estudis                  571                     578                     368                     366                     390               2.273    
Estudis primaris incomplets                  162                       80                     117                       78                     103                   540    
Estudis primaris complets                  301                     492                     847                  1.138                  1.412               4.190    
Programes de formació professional - Estudis secundaris                  270                     273                     286                     398                     433               1.660    
Educació general - Estudis Secundaris               2.645                  2.022                  2.263                  2.580                  2.895             12.405    
Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris                  165                     126                     152                     172                     255                   870    
Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris                  157                     161                     158                     184                     185                   845    
Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris                  272                     240                     289                     445                     441               1.687    
Altres estudis post-secundaris                    35                       68                       73                       78                     110                   364    
Total               4.578                  4.040                  4.553                  5.439                  6.224     

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

Taula 65: Número de contractes temporals i nivell d’estudis 

Nivell d’estudis 2012 2013 2014 2015 2016 Total general 
Sense estudis               3.311                  3.917                  3.175                  3.206                  2.523             16.132    
Estudis primaris incomplets               1.765                  1.572                  2.373                  2.090                  2.992             10.792    
Estudis primaris complets               2.343                  4.072                  6.655                  9.727               10.777             33.574    
Programes de formació professional - Estudis secundaris               2.094                  2.071                  2.609                  3.436                  3.530             13.740    
Educació general - Estudis Secundaris            19.099               17.146               19.643               20.912               23.345           100.145    
Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris                  719                     816                     971                  1.188                  1.074               4.768    
Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris               1.585                  1.561                  1.817                  1.955                  2.155               9.073    
Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris               2.259                  2.287                  2.483                  2.789                  2.885             12.703    
Altres estudis post-secundaris                  122                     234                     311                     380                     544               1.591    
Total            33.297               33.676               40.037               45.683               49.825     

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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Per realitzar l’anàlisi comparatiu estadístic, assumirem que la variable independent és el nivell 

d’estudis. És a dir, la nostra hipòtesi és que el nivell d’estudis explicaria la contractació i el tipus de 

contracte.  Atesa la naturalesa de les variables disponibles, no podem emprar proves 

paramètriques, de manera que cal optar per altres mètodes de contrast i hem de recórrer a la prova 

de Pearson, el qual és una mesura de la relació lineal entre dues variables aleatòries quantitatives 

independent de l’escala de les variables. La interpretació dels resultats d’aquesta prova és r=1, hi 

ha una correlació positiva perfecta; r=0, no hi ha correlació i r=-1 hi ha una correlació negativa 

perfecta.  

La taula ens mostra els resultats aconseguits:  

Taula 66: Correlació de Pearson entre els contractes (totals, fixes i temporals) i el nivell formatiu de les persones aturades 

Nivell d’estudis  Total contractes Contracte fix Contracte temporal 
  Sense estudis -0,7666  -0,7666  -0,6806  
  Estudis primaris incomplets -0,8085  -0,8085  -0,8393  
  Estudis primaris complets -0,9610  -0,9610  -0,9590  
  Programes de formació professional -0,9876  -0,9876  -0,9880  
  Educació general -0,8914  -0,8914  -0,9145  
  Tècnics-professionals superiors -0,8530  -0,8530  -0,7376  
  Universitaris primer cicle -0,9910  -0,9910  -0,9869  
  Universitaris segon i tercer cicle -0,9634  -0,9634  -0,9536  
  Altres estudis post-secundaris 0,6166  0,6166  0,6021  

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. *Nota: es destaquen les correlacions més fortes.  
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Segons la taula, la primera correlació que trobem fa referència al total de persones aturades i de 

contractes. La prova de Pearson ens indica una relació de -0,98, el qual és una relació gairebé 

perfecta i negativa, és a dir, que tal com s’incrementa el número de contractes, és redueix el nivell 

d’atur mitjà. Aquest fenomen a gairebé tots els nivells, de forma independent al nivell d’estudis. Tot 

i això, hi ha diferències notables entre els nivells de formació i els tipus de contractes.  

Total de contractes  

A la taula següent ordenem l’índex de Pearson en relació als contractes totals. Podem veure que 

l’indicador més elevat és el que correspon a Altres estudis post-universitaris (0,61), el qual significa 

que hi ha una correlació feble, el qual fa pensar que la contractació no està relacionada amb el 

nivell d’atur, quelcom que sembla coherent amb la naturalesa d’aquest nivell d’estudis. En aquest 

nivell cal advertir de partida que l’atur mitjà és molt baix, amb una mitjana de 5,2 persones durant 

els darrers cinc anys, el qual pot traduir-se en un elevat error estadístic. Quelcom semblant pot 

passar amb el nivell Estudis primaris complets, el qual possiblement està unflat per la pràctica 

d’inscriure treballadors amb nivells d’estudis més elevats a nivells més baixos per motius fiscals.  

El següent nivell és el de persones sense estudis. Trobem una correlació negativa més forta (-0,76), 

el qual estadísticament es pot llegir com a mesura que creix el número de contractes, baixa el nivell 

d’atur. Aquí, l’interès radica en el valor absolut de l’indicador, el qual, si el comparem amb la resta 

de nivells d’estudis, ens fa veure que entre les persones sense estudis el número de contractes no 

té una relació tant forta com en la resta de grups, quelcom que es pot explicar per un domini clar 

de la contractació temporal i de molt curta durada.  
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En canvi, el nivell més alt l’ocupen els programes de formació professional (-0,99), és a dir, una 

relació gairebé perfecta i negativa, és a dir, la contractació aquí afecta clarament el nivell d’atur, el 

qual ens fa pensar en una contractació de més qualitat, també amb importància de la contractació 

temporal, però segurament amb acords de més durada que arriben a afectar al nivell mitjà d’atur 

anual.  

Taula 67: Correlació de Pearson entre el número de contractes i número de persones aturades per nivell d’estudis (2012-2016) 

Nivell d’estudis Pearson 
Altres estudis post-secundaris 0,6166 
Sense estudis -0,7666 
Tècnics-professionals superiors -0,8085 
Estudis primaris incomplets -0,8530 
Educació general -0,8914 
Universitaris segon i tercer cicle -0,9610 
Estudis primaris complets -0,9634 
Universitaris primer cicle -0,9876 
Programes de formació professional -0,9910 
Total -0,9861 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

Contractes indefinits 

Si observem la relació amb els contractes indefinits, trobem una classificació semblant. De nou els 

estudis post secundaris ocupen el primer lloc, juntament amb les persones amb estudis primaris 

incomplets.   
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Tenint en compte la naturalesa d’aquests contractes, l’indicador ens mostra que els nivells 

formatius més baixos no es beneficien de la caiguda de l’atur de la mateixa manera que ho fan els 

nivells més alts, quelcom que es fa molt visible per la diferència entre l’educació general i els 

universitaris de segon i tercer cicle, la qual es pot llegir de la següent manera: a mesura que es 

redueix l’atur, el número de contractes indefinits en els nivells formatius superiors creix molt més de 

pressa que entre els nivells formatius més baixos.  

Taula 68: Correlació de Pearson entre el número de contractes indefinits i número de persones aturades per nivell d’estudis (2012-2016) 

Nivell d’estudis Pearson 
Altres estudis post-secundaris 0,6896 
Estudis primaris incomplets 0,5301 
Educació general -0,6306 
Universitaris primer cicle -0,9314 
Tècnics-professionals superiors -0,9328 
Sense estudis -0,9447 
Programes de formació professional -0,9545 
Universitaris segon i tercer cicle -0,9674 
Estudis primaris complets -0,9710 
Total -0,9438 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

Contractes temporals 

En el cas de la contractació temporal, de nou trobem que els altres estudis post-secundaris no 

tenen una relació forta amb el nivell d’atur, de la mateixa manera que passa amb el nivell sense 

estudis, però amb signe invers.  
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Entre els nivells on podem veure més correlació comencen a partir dels tècnics professionals 

superiors, on, com hem dit abans, s’aprecia una relació important entre l’increment de la 

contractació i la relació del nivell d’atur, el qual ens fa pensar en una millora de la qualitat de la 

contractació i major estabilitat laboral.  

Taula 69: Correlació de Pearson entre el número de contractes indefinits i número de persones aturades per nivell d’estudis (2012-2016) 

Nivell d’estudis Pearson 
Altres estudis post-secundaris 0,6021 
Sense estudis -0,6806 
Tècnics-professionals superiors -0,7376 
Estudis primaris incomplets -0,8393 
Educació general -0,9145 
Universitaris segon i tercer cicle -0,9536 
Estudis primaris complets -0,9590 
Universitaris primer cicle -0,9869 
Programes de formació professional -0,9880 
Total -0,9884 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 
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4.5. Formació i ocupació 

En aquest bloc analitzarem la relació entre la formació i l’ocupació al territori del Segrià. Per fer-ho, 

ens basarem en les diferents parts de l’anàlisi d’ocupació realitzat fins el moment i algunes 

informacions que s’afegiran.  

La formació és una activitat diversa i complexa. Per poder valorar l’oferta actual a la zona rural del 

Segrià, cal tenir en compte diversos elements, com són els centres on s’imparteix i els tipus de 

formació. En el cas del Segrià, a més, no té sentit de separar la realitat de Lleida de la de la resta 

de la comarca, atesa la tendència a concentrar equipaments de totes les capitals.  

La formació professional és  el conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament 

qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la 

participació activa en la vida social, cultural i econòmica. La formació professional dins el sistema 

educatiu comprèn els cicles de formació professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior, amb 

una organització modular, de durada variable i la qual integra els continguts teòrics i pràctics 

adequats als diversos camps professionals7.  

La formació professional es composa de dues tipologies bàsiques:  

                                                        

 

7 Font: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, article 39 i Llei 10/2015, de formació i qualificació professional, article 2.  
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 Formació professional inicial: el conjunt de programes formatius que es desenvolupen en el 

sistema educatiu i que tenen com a finalitat facilitar la qualificació professional a les persones. 

S’organitza en cicles formatius.  

 Formació professional per a l’ocupació: el conjunt d’accions formatives que es desenvolupen en 

l’àmbit laboral que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat 

d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la consecució i el perfeccionament de les 

competències professionals. Inclou la formació ocupacional i la formació contínua. 

 Formació professional inicial 

La formació professional inicial es desenvolupa dins el sistema educatiu i s’organitza en cicles 

formatius de grau mitjà i grau superior. En total al Segrià hi ha 12 centres fan Cicles Formatius de 

Grau Mitjà (CFGM) i 11 que fan Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), 9 dels quals es troben a 

Lleida, amb un total de 89 grups i 2.558 alumnes i 91 grups i 2.773 alumnes, respectivament.  

En total trobem 37 estudis de FP de grau mitjà, 4 dels quals s’ofereixen també en centres 

concertats; i 50 estudis de FP de grau superior, 5 dels quals també s’ofereixen en centres 

concertats.  

Els cicles formatius de grau mitjà es divideixen en 18 temàtiques, mentre que els de grau superior 

ho fan en 19. Les temàtiques amb més ensenyaments són Sanitat (14), Serveis socioculturals i a 

la comunitat (8), Informàtica i comunicacions (7), Comerç i màrqueting (7) i Electricitat i electrònica 

(7).  
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Pel que fa al número de matrícules durant el 2015-2016, trobem que en total 5.236 persones es van 

apuntar a les diferents opcions de Formació professional, 2.489 a CFGM i 2.747 a CFGS. Per 

naturalesa del centre, 3.391 de les quals a centres d’ensenyament públic i 1.845 a centres 

d’ensenyament privats.  

Pel que fa a les matriculacions per temàtica de la formació trobem que la formació amb més 

demanda és la de l’àmbit de sanitat, amb 1.286 matrícules, seguida pels serveis socioculturals i a 

la comunitat (643), Administració i gestió (587) i Informàtica i comunicacions (544).  
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Figura 106: Centres formatius i graus a Lleida 

  Font: Elaboració pròpia amb dades del departament d’ensenyament i cartografia ICC, 2017 
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Taula 70: Matriculacions a la FP per àmbits als instituts de Lleida (curs 2015-2016) 

Temàtica CFGM CFGS Total  
Sanitat 681 605 1.286 
Serveis socioculturals i a la comunitat 125 518 643 
Administració i gestió 200 387 587 
Informàtica i comunicacions 212 332 544 
Hoteleria i turisme 237 156 393 
Transport i manteniment de vehicles 259 64 323 
Electricitat i electrònica 127 127 254 
Imatge personal 186 44 230 
Comerç i màrqueting 69 130 199 
Imatge i so 68 113 181 
Activitats fisicoesportives 50 73 123 
Instal·lació i manteniment 54 21 75 
Arts gràfiques 45 20 65 
Indústries alimentàries 59  59 
Tèxtil, confecció i pell 26 28 54 
Fabricació mecànica 30 19 49 
Edificació i obra civil 26 19 45 
Energia i aigua  36 36 
Fusta, moble i suro 35  35 
Química  34 34 
Seguretat i medi ambient  21 21 
Total general 2.489 2.747 5.269 

Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Ensenyament, GENCAT, 2017.  
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Igualment, podem observar els alumnes que s’han graduat durant aquest curs. En total, 596 

alumnes van acabar els estudis de grau mitjà i 922 els de grau superior. Per naturalesa del centre, 

406 estudiaven a centres privats i 1.112 a centres públics.  

Per famílies professionals, trobem que la major part dels graduats i graduades es situen a l’àmbit 

de la Sanitat (363), seguit per Serveis socials (211) i Administració i gestió (196).  

Taula 71: Graduacions a la FP per àmbits (curs 2015-2016) 

Família professional  Mitjà Superior Total general 
Sanitat 147 216 363 
Serveis socioculturals i a la comunitat 36 175 211 
Administració i gestió 48 141 189 
Transport i manteniment de vehicles 67 29 96 
Comerç i màrqueting 28 63 91 
Informàtica i comunicacions 38 51 89 
Activitats fisicoesportives 35 47 82 
Electricitat i electrònica 36 46 82 
Imatge personal 46 9 55 
Imatge i so 7 34 41 
Instal·lació i manteniment 20 14 34 
Hoteleria i turisme 17 11 28 
Energia i aigua 

 
26 26 

Química 
 

21 21 
Edificació i obra civil 10 7 17 
Fabricació mecànica 8 7 15 
Agrària 

 
13 13 

Fusta, moble i suro 13 
 

13 
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Família professional  Mitjà Superior Total general 
Arts gràfiques 12 

 
12 

Indústries alimentàries 11 
 

11 
Seguretat i medi ambient 

 
9 9 

Tèxtil, confecció i pell 5 3 8 
Total general 584 909 1.493 

Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Ensenyament, GENCAT, 2017.  

 

Finalment, a tall d’informació addicional, s’han detectat 8 centres que ofereixen formació dual, amb 

un total de 22 formacions en aquesta modalitat:  

 Institut Ronda: CFGS d’Educació infantil i CFGS d’Animació sociocultural i turística.  

 Institut Torrevicens: CFGS Projectes d’edificació, CFGM Farmàcia i parafarmàcia i CFGS 

d’Higiene bucodental.  

 Acadèmia Martínez: CFGS d’Educació infantil.  

 Col·legi episcopal: CFGS Administració i finances i CFGS d’Educació infantil.  

 Ilerna: CFGS Desenvolupament d’aplicacions web, CFGM Gestió administrativa,  CFGS 

Administració i finances i CFGM Cures auxiliars d’infermeria.  

 Institut Caparrella: CFGM Electromecànica de vehicles automòbils, CFGS Automoció, CFGS 

Sistemes de telecomunicació i informàtics i CFGS Desenvolupament d’aplicacions web.  

 Institut Escola del Treball: CFGM activitats comercials, CFGS Transport i logística, CFGS Gestió 

de vendes i espais comercials, CFGM Gestió administrativa i CFGM Instal·lació i moblament.  

 Institut Guindàvols: CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica.  
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 Programes de formació professional per a l’ocupació i acreditació de 
competències 

La formació professional per a l’ocupació i l’acreditació de competències són un seguit 

d’actuacions, serveis i programes de formació i qualificació professionals de Catalunya, sotmesos 

a llur normativa específica, promoguts i sostinguts amb fons públics o autoritzats per la 

Generalitat, destinats als alumnes dels ensenyaments reglats, a les persones al llarg de la vida 

activa i a les empreses8. Per tant, això inclou una gran varietat de programes, entre els quals hi ha 

bona part dels programes promoguts pel SOC, com els FOAP, el Treball als Barris, Projectes 

integrals, etcètera i els quals poden materialitzar-se en nombroses i diverses accions formatives 

classificables en aquest apartat.  

 

  

                                                        

 

8 Font: Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
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 Programes de formació i inserció 

Els programes de formació i inserció (PFI) proporcionen la possibilitat d'incorporar-se de nou al 

sistema educatiu per continuar estudis de formació professional i faciliten l'aprenentatge 

imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació 

qualificada i duradora. Els PFI són programes voluntaris i duren un curs acadèmic. Estan pensats 

per joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen 

estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L’objectiu dels PFI és, d’una 

banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, 

l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball9.  

Lleida hi ha 12 centres que ofereixen PFI. Al curs 2015-2016 hi havia 249 alumnes que els cursaven, 

48 a centres privats i 201 a centres públics.  

S’agrupen en 15 famílies de temàtica educativa, 11 de les quals són disponibles fa Lleida (veure 

taula següent) i 3 tipus de programes: FIAP (Formació i aprenentatge professional), PIP (Pla 

d’Iniciació Professional, els quals alhora tenen tres nivells: CD, DF i INS) i PTT (Pla de Transició al 

Treball).  

                                                        

 

9 Font: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/ 
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Per número d’alumnes, trobem que els programes amb més demanda són els PIP, amb 199 

alumnes que estudien, seguits pels PTT, amb 34 i els FIAP, amb 16. Per famílies professionals, els 

més nombrosos són Electricitat i electrònica (46), Agrària (38) i Comerç (35).  

Taula 72: Programes de formació i inserció per número d’alumnes i famílies 

Família FIAP PIP-CD PIP-EF PIP-INS PTT Total general 
Electricitat i electrònica 16   30  46 
Agrària  14  24  38 
Comerç  17   18 35 
Imatge personal    33  33 
Hoteleria i turisme    7 16 23 
Administració i gestió    17  17 
Transport i manteniment de vehicles  17    17 
Fabricació mecànica   14   14 
Fusta, moble i suro    13  13 
Edificació i obra civil    11  11 
Tèxtil, confecció i pell    2  2 
Total general 16 48 14 137 34 249 

Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Ensenyament, GENCAT, 2017.  
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 FOAP, accions dels CIFO i formació per persones ocupades 

En primer lloc, ens fixarem en els tres programes més habitualment orientats a la realització 

d’accions de formació professional per a l’ocupació, els quals són les Accions de formació d’oferta 

en àrees prioritàries (FOAP), Accions de formació professional per a l’ocupació dels Centres 

d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) i la Formació professional sectorial i transversal per a 

persones treballadores ocupades. 

Taula 73: Recull d’accions formatives dels FOAP, CIFO i formació transversal per persones ocupades a la comarca del Segrià 

Família formativa \ Durada de la formació 20h o menys De 21h a 50h De 51h a 100h De 101h a 250h Més de 250h Total general 
Activitats físiques i esportives      0 
Administració i gestió 20 10 8 15 18 71 
Serveis socioculturals i a la comunitat 14  10 4 13 41 
Informàtica i comunicacions 12 7 6  12 37 
Comerç i màrqueting 18 10 2 9 4 43 
Indústries alimentàries      0 
Agrària 8 8   8 24 
Hosteleria i turisme   1   1 
Transport i manteniment de vehicles  1   3 4 
Seguretat i medi ambient 5     5 
Edificació i obra civil      0 
Fabricació mecànica  1 2 1  4 
Instal·lació i manteniment 3  1 2 1 7 
Electricitat i electrònica 3 5 11  2 21 
Energia i aigua 1  1  1 3 
Total general 84 42 42 31 62 261 

Font: IMO, 2017. 
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Com podem veure a partir del recull, les accions formatives incloses en aquest apartat són molt 

diverses i afecten 12 de les 15 famílies formatives. Les més nombroses, per número d’activitats, 

són Administració i gestió (27,2%), comerç i màrqueting (16,5%), Serveis socioculturals i a la 

comunitat (15,7%) i Informàtica i comunicacions (14,2%); mentre que no hi ha oferta a Activitats 

físiques i esportives, Indústries alimentàries i Edificació i obra civil.  

Per durada de l’activitat formativa, les opcions més habituals són els cursos de 20 hores o menys 

(32,2%) i els de més de 250 hores (23,8%).  

 Altres programes que inclouen accions formatives a Lleida 

En aquest punt incloem un recull de la resta de programes que inclouen accions formatives a Lleida, 

les entitats que els promouen i el número de beneficiaris.  

Com podem veure a la taula, l’IMO és l’ens que més programes gestiona, incloent l’Integral 30, 

Formació amb compromís de contractació, el Treball als barris, Joves per l’ocupació, Treball i 

Formació, Integral joves i Fem ocupació per a joves.   
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Taula 74: Altres programes que inclouen accions formatives a Lleida 

Entitats  Usuaris Hores Família Programa 
ASPID 42     Integral 30 
ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL 
PONENT 

25     Integral 30 

IMO 50     Integral 30 
FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS 15 De 101h a 250h Fabricació Mecànica Formació amb compromís de contractació 
IMO- Fundació Inform 30 De 101h a 250h Administració i gestió Formació amb compromís de contractació 
UTE (Associació entitats)  -     Noves Oportunitats de la Garantia Juvenil  
IMO 10 De 101h a 250h Serveis socioculturals i a la comunitat Treball als barris - Casa d'Oficis 
IMO 10 De 101h a 250h Edificació i obra civil Treball als barris - Casa d'Oficis 
IMO 10 De 101h a 250h Fabricació mecànica Treball als barris - Casa d'Oficis 
IMO 10 De 101h a 250h Agrària Treball als barris - Casa d'Oficis 
IMO 32 De 101h a 250h Hosteleria i turisme Joves per l'ocupació 
IMO 15 De 101h a 250h Imatge personal Joves per l'ocupació 
IMO 31 De 101h a 250h Comerç i màrqueting Joves per l'ocupació 
IMO 11 De 101h a 250h Edificació i obra civil Joves per l'ocupació 
IMO 16 De 101h a 250h Administració i gestió Joves per l'ocupació 
IMO 15 De 101h a 250h Fabricació Mecànica Joves per l'ocupació 
IMO 29 De 51h a 100h Serveis socioculturals i a la comunitat Treball i formació 
IMO 14 De 101h a 250h Administració i gestió Treball i formació 
IMO 80 AAVV   30+ 
Associació Plataforma 
d'Entitats per a la Inclusió 
dels Joves - PEI'Jove 

30     Integral joves 

Fundació Mercè Fontanilles 17     Integral joves 
IMO 60     Integral joves 
IMO 50 AAVV   Fem ocupació per a joves 

Font: IMO, 2017. 
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 Formació continuada subvencionada pel Consorci per a la Formació 
Continua de Catalunya 

Incloem ara aquest apartat el qual fa un recull de la formació continuada subvencionada pel 

Consorci de la Formació Continuada de Catalunya (CFCC) pel curs 2016-2017. El Consorci neix l'any 

2004 en el marc del Servei d'Ocupació de Catalunya i està integrat per la Generalitat de Catalunya, 

a través del Departament d'Empresa i Ocupació, i per les organitzacions sindicals i empresarials 

que tenen la consideració de més representatives a l'àmbit de Catalunya. El CFCC s’encarrega de 

la gestió i execució dels programes de la formació professional continuada, a fi d’aconseguir que 

es millori la competitivitat empresarial amb la finalitat d’oferir el millor servei als ciutadans de 

Catalunya.  

A Lleida trobem 13 centres que ofereixen formació continuada subvencionada pel CFCC, distribuïts 

en 10 famílies formatives i 50 cursos, 7 dels quals es repeteixen almenys un cop al llarg del període.  

Per família, els cursos més habituals són els serveis socioculturals i a la comunitat, on 

principalment trobem cursos d’idiomes, i també són, de mitjana, les formacions més llargues, amb 

10 accions de més de entre 51 a 100 hores. En segon lloc trobem els d’administració i gestió, amb 

15 cursos, majoritàriament de 30 hores de durada.  
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Taula 75: Cursos formatius al Segrià per família i durada de l’activitat 

Família formativa 20 o menys De 21 a 
50 

De 51 a 
100 

De 101 a 
250 

Més de 
250 

Total 
general 

Administració i gestió 3 10 1 1  15 
Serveis socioculturals i a la comunitat 1 5 10   16 
Informàtica i comunicacions  1 2 1  4 
Comerç i màrqueting  3    3 
Indústries alimentàries 5     5 
Agrària   2   2 
Hosteleria i turisme  1    1 
Seguretat i medi ambient 1  1   2 
Edificació i obra civil   1   1 
Fabricació mecànica   1   1 
Total general 10 20 18 2  50 

Font: elaboració pròpia a partir de CFCC, 2017 
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Per ens organitzador, CF. Idiomes Versailles SL (vinculat a PIMEC i a COELL) és l’ens que més 

cursos realitza, amb 18, seguit per Inlingua (6), la Federació d’empresaris metal·lúrgics (5), PIME 

Coneixement (4) i SG Consultors formadors (4):  

Taula 76: Centres formatius i formació continuada subvencionada 

Centre Número cursos Família més habitual 
CENTRE DE FORMACIÓ IDIOMES VERSAILLES, S.L. 18 Administració i gestió, Serv. Socioculturals i Ind. Alimentària 
INLINGUA LLEIDA SL 6 Administració i gestió i Serveis socioculturals. 
FEDERACIÓ D'EMPRESARIS METAL.LÚRGICS DE LA PROVINC 5 Serveis socioculturals 
PIME CONEIXEMENT 4 Indústria alimentària 
SG CONSULTORS FORMADORS SL 4 Administració i gestió 
'+ TALENT 3 Comerç, informàtica i Serv. Socioculturals. 
CENTRE INTEGRAL DE FP ILERNA, SL 3 Serv. Socioculturals. 
CONFEDERACIÓ EMPRESARIS DE LLEIDA  -COELL 3 Agrària 
CCOO LLEIDA 1 Administració i gestió 
COL.LEGI EPISCOPAL MARE DE DEU DE L'ACADÈMIA 1 Fabricació mecànica 
FOINTEC, SLU 1 Informàtica i comunicacions 
ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA FUNDACIÓ PRIVADA 1 Seguretat i medi ambient 

Font: elaboració pròpia a partir de CFCC, 2017 
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 Formació universitària 

Segons el Departament d’Universitats, al 2016 la Universitat de Lleida ofereix 42 centres d’estudi, 

dels quals 40 es cursen a la ciutat. Al 2016, va rebre 2.634 inscripcions, 1.645 de les quals foren 

dones i 989 foren homes.  

Els estudis amb més demanda van ser els de Medicina, amb 269 assignacions finals al juny, seguit 

per educació primària, amb 149 assignacions i Administració i direcció d’empreses amb 144.  

Taula 77: Assignacions totals a la UdL (juny de 2016) 

Branca Dones Homes Total 
Medicina 200 69 269 
Educació primària 100 49 149 
Administració i direcció d'empreses 56 88 144 
Ciència i producció animal / Veterinària (simultaneïtat) 104 31 135 
Periodisme i comunicació audiovisuals 80 40 120 
Educació infantil 112 7 119 
Dret 79 35 114 
Ciències de l'activitat física i de l'esport 32 79 111 
Educació social 92 19 111 
Infermeria 83 20 103 
Treball social 82 21 103 
Biotecnologia 61 31 92 
Ciències biomèdiques 65 17 82 
Psicologia 63 12 75 
Nutrició humana i dietètica 47 20 67 
Infermeria (Igualada) 55 9 64 
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Branca Dones Homes Total 
Enginyeria informàtica 3 60 63 
Fisioteràpia 42 20 62 
Fisioteràpia / Nutrició humana i dietètica (simultaneïtat) (Igualada) 36 25 61 
Resta 253 337 590 
Total 1.645 989 2.634 

Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Universitats, 2017. 
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4.6. Necessitats de renovació de plantilles 

Per quantificar les previsions de necessitat de renovació de plantilles cal tenir en compte les 

piràmides de població i les projeccions de població activa. 

Comencem per fixar-nos en el número de persones que sortiran del mercat de treball durant els 

propers deu anys per motius d’edat (jubilació). Aquí trobem que al Lleida hi ha 16.039 persones 

majors de 55 anys, 7.807 de les quals són homes i 8.232 són dones.  

Igualment, per l’anàlisi realitzat sabem que 8.700 persones majors de 55 anys estan ocupades, 

1.899 estan en situació d’atur, el qual es pot interpretar com una població activa de 10.599 

persones entre els majors de 55 anys de Lleida, el qual seria una taxa d’activitat de 69,7%.  

En canvi, tenim 21.914 persones que tenen entre 15 i 29 anys, les quals podem esperar que 

s’incorporin al mercat laboral durant els propers 10 anys. Aplicant la taxa d’activitat estimada pels 

menors de 30, la qual és del 41,0%, tenim que l’entrada serà de 8.992 persones. Això suposa que 

en termes de relleu per jubilació tindrem un dèficit de 1.607 persones.  
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Taula 78: Població actual per sexe i edats 

Rang d'edat Homes Dones Total 
De 15 a 29 11.095,0  10.819,0  21.914,0  
De 30 a 44 17.502,0  15.873,0  33.375,0  
De 45 a 54 11.080,0  10.511,0  21.591,0  
De 55 a 65 7.807,0  8.232,0  16.039,0  
Total 47.484,0  45.435,0  92.919,0  

Font: elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT i de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

Taula 79: Població activa per sexe i edats 

Rang d'edat Homes Dones Total 
De 15 a 29 4.552,0  4.440,0  8.992,0  
De 30 a 44 12.410,0  11.479,0  23.889,0  
De 45 a 54 8.496,0  7.736,0  16.232,0  
De 55 a 65 5.439,0  5.160,0  10.599,0  
Total 30.897,0  28.815,0  59.712,0  

Font: elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT i de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

Taula 80: Dèficit de plantilles per relleu al Lleida (horitzó 2026, segons població actual) 

Indicador Homes Dones Total 
Taxa d’activitat <55 69,7% 62,7% 66,1% 
Taxa d’activitat >30 41,0% 41,0% 41,0% 
Sortida esperada per jubilació 5.439,0 5.160,0 10.599,0 
Entrada esperada 4.552,0 4.440,0 8.992,0 
Saldo Entrada - Sortida -887,0 -720,0 -1.607,0 

Font: elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT i de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 2017. 

 

4.7. La percepció de les empreses del territori 
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Per completar l’anàlisi sobre el teixit empresarial s’ha realitzat una enquesta entre 

les empreses que operen a Lleida ciutat, mitjançant un seguit de formularis 

digitals. La participació es va incentivar mitjançant les xarxes socials, campanyes de mailing i la 

gestió directa per part dels prospectors empresarials de l’IMO. L’enquesta estava 

formada per un total de 37 preguntes, classificades en diferents blocs.  

 Bloc 1: Dades bàsiques 

El primer bloc consta de vuit de preguntes referides a la identificació i 

caracterització de l’empresa. La primera de les quals és la denominació comercial, 

què no inclourem a l’anàlisi.  

Forma jurídica 

La major part de les empreses que han respost a l’enquesta són societats 

limitades, amb un 58% de les respostes. En segon lloc trobem empresaris i 

empresàries autònoms (14%), altres formes jurídiques (12%), societats anònimes 

(11%) i cooperatives (5%).  

Sector d’activitat 

Pel que fa al sector d’activitat, la major part de les respostes apunten al grup 

d’altres serveis (18%), seguit per la construcció (16%), el comerç a l’engròs i al 

detall (12%) i les activitats professionals, científiques i tècniques (11%). La resta d’activitats tenen 

menys respostes.  
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Figura 107: Forma jurídica i sector d’activitat 

Font: elaboració pròpia, 2017. 
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Edat de l’empresa  

Pel que fa al temps que porta l’empresa operant (a la pregunta s’acceptava 

l’experiència professional de l’empresari/a), la major part de les respostes 

apunten a més de vint-i-cinc anys (36,8%) i a entre 11 i vint-i-cinc anys (33,3%). A 

continuació trobem entre cinc i deu anys (12,3%), tres i cinc (10,5%) i entre un i 

tres (5,3%).  

Ubicació de la seu 

També es va demanar sobre la ubicació de la seu de l’empresa. Aquí la major part 

de les respostes van ser Lleida ciutat (59,6%) o bé Lleida província (36,8%), mentre 

que les delegacions o similars només foren el 3,5%.  
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Figura 108: Anys de l’empresa operant i seu principal 



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 

 Pàgina 270 
 

Associacionisme empresarial 

Pel que fa a l’associacionisme empresarial, la major part de les respostes apunten 

que a un 63,2 % d’empreses associades per un 36,8% que no estan associades.  

Recerca, desenvolupament i innovació  

Si es demana sobre la realització d’activitats de recerca, desenvolupament i 

innovació, la major part de les empreses apunten que no en fan (61,4%). Diuen que 

sí, tot i ser una activitat complementària al negoci principal un 22,8% i situen la 

R+D+I com el nucli principal del negoci un 12,3%.  

Internacionalització 

Finalment, es va demanar a les empreses si han realitzat processos 

d’internacionalització, on majoritàriament es veu que no, ja que el 89,5% respon 

en aquesta línia. El 8,8% restant sí que diuen haver-se internacionalitzat.  
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Figura 109: Associacionisme empresarial, Recerca i desenvolupament i 
internacionalització 
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Font: elaboració pròpia, 2017. 
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 Bloc 2: Plantilla actual 

El segon bloc consta de sis preguntes relacionades amb la plantilla 

actual de l’empresa, tenint especial consideració respecte els nivells 

formatius.  

Estrat d’empleats 

En relació al número d’empleats de l’empresa, veiem que el grup 

majoritari té entre 11 i 25 persones contractades (28%), seguida per 

empreses entre 6 i 10 treballadors (25%) i entre 2 i 5 (19%). La resta 

d’estrats tenen menys presència.  

Nivell formatiu dels empresaris 

Pel que fa al nivell formatiu, si es pren en consideració les respostes 

úniques, veiem que el nivell majoritari és la Llicenciatura (42,1%), seguit 

per Diplomatura (26,3%) i FP2/CFGS (24,6%).  

Formació específica en gestió dels empresaris 

A continuació es demanava si els empresaris tenen formació específica 

en gestió empresarial, juntament amb si han realitzat cursos de 

reciclatge i similars. En aquest grup, trobem que els grups són força 

parells. El més nombrós són els que només compten amb la seva 

experiència (30%), seguits pels que han fet cursos relacionats amb la 

Figura 110: Estrat d’empleats i nivell formatiu dels empresaris 
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Font: elaboració pròpia, 2017. 
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gestió (27%), a continuació hi ha els que tenen formació reglada relacionada amb la gestió (23%) i 

els que tenen formació reglada relacionada i, a més, han seguit fent cursos de reciclatge (20%).  

Aquí pot ésser interessant de veure quina és la distribució per estrats d’empleats de l’empresa, el 

qual es presenta a la taula següent:  

Taula 81: Formació en relació a la gestió empresarial dels empresaris/es 

Estrat d’empleats Només la pròpia experiència. 
Hem fet cursos de reciclatge 

relacionats amb la gestió 
empresarial. 

Tenim formació reglada 
relacionada amb la gestió 

empresarial. 

Tenim formació en gestió i 
també hem fet cursos de 

reciclatge en gestió. 
1 empleat 67% 0% 0% 33% 
De 2 a 5 27% 27% 36% 9% 
De 6 a 10 36% 43% 14% 7% 
De 11 a 25 25% 25% 25% 19% 
De 26 a 50 25% 0% 40% 40% 
De 51 a 100 20% 25% 25% 25% 
De 101 a 500 33% 33% 0% 33% 
Més de 500 0% 0% 0% 100% 
Totals 30% 27% 23% 20% 

Font: elaboració pròpia, 2017 

El que veiem a la taula és que, tot i que va decaient segons augmenta l’estrat d’empleats, a tots els 

grups trobem nombrosos gerents amb sense formació específica de cap tipus en gestió. Això és 

especialment important a les empreses sense empleats.  
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Nivell formatiu de les persones treballadores 

En relació al nivell formatiu de les persones que treballen a l’empresa, 

hem trobat força disparitat d’opinions. El grup més nombrós són les 

persones amb FP2/CFGS (40,4%), seguit per ESO/EGB complet (35,1%) i 

FP/CFGM (31,6%). A continuació apareixen els perfils universitaris, amb 

les diplomatures (29,8%) i les llicenciatures (24,6%). La formació post-

universitària queda més allunyada (7%), essent el grup més petit. Cap 

empresa reconeix tenir treballadors sense els estudis primaris.  

Activitats de reciclatge professional per treballadors i treballadores 

En aquesta pregunta es demanava que es declari si els treballadors i 

treballadores de l’empresa han participat en alguna activitat de 

formació continuada, excloent la formació obligatòria, tal com són els 

riscos laborals o altres. Aquí, el 73,7% de les respostes han estat 

afirmatives per un 26,3% negatives.  

De nou, aquí pot ésser interessant de veure quina és la distribució per 

estrats d’empleats de l’empresa, el qual presentem a la taula següent:  

  

2% 0%

35% 32%
40%

30%
25%

7% 5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Nivell formatiu dels empleats/ades

Figura 111: Nivell formatiu de les persones empleades 

Font: elaboració pròpia, 2017. 
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Taula 82: participació en activitats de reciclatge professional no obligatòries per part dels empleats 

Estrat d’empleats No Si 
1 empleat 0% 100% 
De 2 a 5 36% 64% 

De 6 a 10 36% 64% 
De 11 a 25 25% 75% 
De 26 a 50  20% 80% 

De 51 a 100 25% 75% 
De 101 a 500 0% 100% 
Més de 500 0% 100% 

Total 26,3% 73,7% 
 Font: elaboració pròpia, 2017 

Com veiem, la participació en aquestes activitats està generalitzada a tots els grups, i té una 

tendència clarament creixent en paral·lel a l’estrat d’empleats.  

 Bloc 3: Renovació de plantilles i contractació 

El tercer grup de preguntes es concentra en la renovació de la plantilla i les possibilitats de 

contractació en el futur. El bloc s’inicia amb una pregunta sobre la previsió de realitzar alguna 

contractació durant els anys 2017-2018. Si l’usuari respon que sí, s’obre un formulari condicional 

amb detalls sobre la contractació i la formació de les persones candidates 
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Previsió de contractació 

 Pel que fa a la previsió de contractació, trobem que el 80,7% de les respostes són 

afirmatives. Aquí s’observa molt clarament com l’estrat d’empleats condiciona 

aquesta voluntat, ja que a mesura que avancem, també més clarament es preveu 

contractar personal.  

Motivació de les contractacions 

Entre les empreses que han manifestat intenció de contractar treballadors, les 

motivacions per la contractació són, principalment, el creixement del negoci 

principal, amb un 56,5% i les necessitats puntuals de producció per temporada 

alta i similars, amb un 41,2% de les respostes. La creació de noves línies de negoci 

(26,1%) i el relleu de treballadors per jubilació i similars (17,4%) queden més 

endarrere.  

Número de contractacions previstes 

Pel que fa al número de persones a contractar, la gran majoria de les respostes 

apunten a una (48%) o bé entre 2 i 5 persones (41%), mentre que la resta d’opcions 

són clarament minoritàries.  

Ocupacions de les contractacions previstes 

En aquesta pregunta es demana que l’enquestat escrigui, lliurement, quines seran 

les ocupacions que tenen previstes a contractar. Trobem que els perfils més 

majoritaris són els d’administració (17%), comercials (10%), conductors (10%) i 

40%

19%

12%

29%

Motivació de les contractacions

Creixement del negoci
principal

Creació o creixement de
noves línies de negoci

Relleu o jubilació de
treballadors

Necessitats puntuals de
producció

Figura 112: Previsió de contractació segons estrat d’empleats i motivació 
de les contractacions 
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Previsió de contractació

Font: elaboració pròpia, 2017. Font: elaboració pròpia, 2017. 
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docents, monitors i educadors (10%). A la taula següent es presenta la síntesi dels 

resultats obtinguts:  

Taula 83: Recompte d’ocupacions previstes 

Contractació prevista Casos 
Administració 17% 
Auxiliar infermeria 2% 
Comercial 10% 
Community manager 2% 
Conductor 10% 
Arquitectes i similars 5% 
Dependent 2% 
Docents, monitors i educadors 10% 
Electricista 2% 
Enginyer químic 2% 
Esteticient 7% 
Fuster 2% 
Informàtics 2% 
Interiorista 2% 
Manteniment i neteja 7% 
Paleta 5% 
Peons 5% 
Recepció 2% 
Tècnic laboratori 5% 

 

5%

41%

2%2%2%

48%

Número de contractacions previstes

Entre 11 i 25.

Entre 2 i 5.

Entre 26 i 50.

Entre 6 i 10.

Més de 50 persones.

Només 1 persona.

Figura 113: Número de contractacions previstes i necessitats en termes de 
formació 
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Font: elaboració pròpia, 2017. 
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Necessitats mínimes de formació 

En relació a les contractacions previstes, es demana si aquestes persones 

necessitaran formació específica. En aquest cas, el 80% apunta que sí en 

necessitaran, mentre que el 20% diu que no.  

Nivells formatius de les persones a contractar  

A partir de la pregunta anterior es proposen tres preguntes condicionals 

addicionals, en les quals es demana més detall sobre les contractacions. La 

primera fa referència al nivell formatiu de les persones a contractar. En aquesta, 

queda clar que la principal preferència de les empreses és la formació 

professional superior, amb un 59,5% dels casos. A continuació trobem la formació 

professional mitjana, les diplomatures i les llicenciatures, cada nivell amb un 

29,7%. La ESO/EGB complets són el 16,2% i la formació post universitària el 8,1%.  

Adaptació al lloc de treball 

Es demana si, després de la contractació, es preveu que aquestes persones 

necessitin realitzar activitats formatives per adaptar-se al lloc de treball, i en cas 

afirmatiu, on es realitzarien aquestes formacions. Aquí hem trobat que el 78% 

considera que serà necessària aquesta formació d’adaptació i que, a més, es 

realitzarà internament, mentre que el 11% restant diu que, tot i ser necessària, es 

realitzarà de forma externa, per exemple a acadèmies o similars i, finalment, el 

11% considera que no caldrà adaptació.  
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Figura 114: Nivell formatiu i necessitat d’adaptació al lloc de treball 
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Font: elaboració pròpia, 2017. 
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Tipus de contracte 

La següent pregunta d’aquest grup és el tipus de contracte previst. Aquí trobem 

que la majoria no té preferència entre fixes i temporals (49%), mentre que el 35% 

opta per contractes temporals i el 16% restant per contractes fixes.  

Perfils de difícil cobertura 

En aquest àmbit, es demana a les empreses que es manifestin si, en algun 

procediment de contractació previ, han tingut problemes per localitzar algun tipus 

de treballador o treballadora, on el 63,3% diu que sí i el 36,7% restant diu que no. 

A partir d’aquesta resposta es plantejaran dues preguntes més per aconseguir 

més detall.  

  

16%

49%

35%

Previsió de tipus de contracte

Fixes.

Sense preferència.

Temporals.

Figura 115: Tipus de contracte previst i dificultats en processos anteriors 
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Font: elaboració pròpia, 2017. 
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Detall dels perfils de difícil cobertura 

En aquesta ocasió, es demana quins són els perfils pels quals han aparegut dificultats de 

contractació. Destaquen els comercials especialitzats, els instal·ladors i els conductors amb 

coneixements de mecànics.  

Taula 84: Perfils de difícil cobertura 

Perfil de difícil cobertura Casos 
Capatàs 3% 
Comercials especialitzat 15% 
Conductors amb coneixements de mecànica 12% 
Comptables i perfils d’administració especialitzats 15% 
Docents 3% 
Electricistes 9% 
Màrqueting i similars 3% 
Esteticistes amb titulació 9% 
Fusters 3% 
Auxiliars infermeria, metges i similars 3% 
Informàtics 9% 
Instal·ladors i muntadors de diversos tipus 15% 

Font: elaboració pròpia, 2017. 
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Causa de la dificultat de cobertura 

També es va demanar quines són les causes darrera la dificultat d’aquesta 

cobertura, segons la percepció de l’empresari. La resposta era oberta, de manera 

que hi ha molts casos diferents, els quals hem agrupat en 5 conjunts de motius:  

 

 

 

 

Taula 85: Causes de la dificultat de cobertura 

Motius Detalls Casos 

Manca d'experiència o formació dels candidats 
Motius principalment relacionats amb la manca d’experiència o formació específica 
requerida dels candidats al lloc de treball.  

40% 

No trobem candidats 
L’empresa directament declara que, tot i promoure ofertes de feina, no han aparegut 
candidats. 

29% 

Ocupació amb riscos o poc atractiva Es reconeix que l’ocupació té algun risc o és poc agradable.  11% 

Manca d'aptituds dels candidats 
S’inclouen causes relacionades amb les habilitats dels candidats que no estan 
relacionades amb la formació.  

9% 

Condicions laborals i retribució 
Es reconeixen condicions laborals poc favorables, com els horaris o una retribució 
baixa.  

11% 

Font: elaboració pròpia, 2017. 
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 Bloc 4: Infraestructures i equipaments 

Aquest quart bloc està composat per tres preguntes relacionades amb la necessitat d’equipaments 

i infraestructures.  

Suficiència dels equipaments i infraestructures per l’activitat empresarial 

Pel que fa a la primera pregunta, es demana si es considera que els equipaments i les 

infraestructures de Lleida són suficients per l’activitat empresarial. Majoritàriament s’ha contestat 

que sí, amb un 95% de les respostes en positiu.  

Mancances en infraestructures i equipaments 

Entre les respostes negatives, tots els requeriments van en la direcció de més necessitat en termes 

de comunicació, principalment relacionades amb la Internet i la fibra òptica però també en relació 

a la mobilitat.  

Adequació de l’oferta d’espai industrial i comercial 

A continuació es demana sobre l’adequació del sòl industrial de Lleida, on el 77,2% han considerat 

que sí ho és i el 22,8% restant han considerat que no.  
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 Bloc 5: Possibles serveis 

El darrer bloc de preguntes consta d’un llistat de possibles serveis per l’empresa. Davant cadascun, 

es sol·licita un posicionament en relació a l’interès de la persona que respon en quatre graus (molt, 

bastant, poc, gens), tal i com es mostra a la figura:  

Figura 116: Interès en relació a possibles serveis 

 
Font: elaboració pròpia, 2017. 

Com podem observar, hi ha força disparitat en relació al servei. Per valorar de forma conjunta, hem 

recodificat les respostes obtingudes en números, atorgant 10 punts a l’opció “molt interès”, 7 punts 

a l’opció “bastant interès”, 4 punts a l’opció “poc interès” i 1 punt a l’opció “gens interès”. Després 

de sumar els resultats, aquests s’han ponderat sobre el màxim possible a per resposta a fi d’obtenir 

un indicador sobre 10 punts.  
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Els resultats obtinguts es presenten a la taula següent, en la que veiem que les subvencions 

directes a la contractació seria el servei més ben valorat, obtenint 8,69 punts, seguit per la 

informació sobre ajuts a la contractació (7,83) i la formació per treballadors (7,44). Entorn de la 

mitjana trobem la formació a demanda (7,18) i les estades de pràctiques (6,83). Finalment, el 

lloguer d’aules i instal·lacions seria, en general, un servei amb menys demanda esperada (4,58).  

 

Taula 86: Interès recodificat pels serveis proposats 

Possible servei Puntuació ponderada 
(màx. 10 punts) 

Subvencions a la contractació 8,69 
Informació d'ajuts a la contractació 7,83 
Formació per treballadors 7,44 
Formació a demanda 7,18 
Estades de pràctiques 6,83 
Lloguer d'aules i instal·lacions 4,58 
Mitjana  7,09 

Font: elaboració pròpia, 2017. 
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5. Els actors que intervenen en el desenvolupament econòmic i l’ocupació i recursos amb 
potencial dinamitzador del territori 

En aquest sisè bloc de la diagnosi ens apropem a la distribució dels principals actors amb 

competències en matèria de desenvolupament local i ocupació dins el territori d’anàlisi.  

La primera part d’aquest capítol es fixarà en els principals actors, intentant recollir les institucions 

més significatives en el desenvolupament del territori des d’una òptica municipal.  

En la segona part l’anàlisi es concentrarà en les polítiques que implementen aquests actors. Per 

fer-ho, es consideraran els actors municipals més significatius i es recollirà les principals 

actuacions que han implementat durant els darrers anys. L’anàlisi intentarà recollir elements 

d’impacte a fi de contextualitzar el veritable resultat d’aquestes polítiques. 

Així, en aquest capítol, es tractarà:  

 Identificació dels actors que intervenen en l’àmbit de 

l’ocupació i el desenvolupament al territori 

 Altres recursos amb potencial dinamitzador del territori.  

 Resum històric de les accions executades en matèria de 

desenvolupament econòmic local i ocupació.   

Actors que 
intervenen

Recursos 
amb 

potencial 
dinamitzador 

del territori

Resum de les 
accions
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5.1. Els actors i els recursos de desenvolupament del territori i ocupació 

Aquest darrer apartat de la diagnosi consisteix en el recull de les opinions manifestades durant la 

fase d’entrevistes per part dels actors que intervenen en el procés de desenvolupament local, 

ocupació i formació a Lleida.  

Atès un territori tant divers i de la grandària d’aquesta ciutat, no és possible de prendre en 

consideració totes les opinions dels actors, s’ha realitzat una selecció a partir de la definició de 

temes crítics de la fase prèvia. A partir d’aquesta, s’ha anat demanant als actors entrevistats quins 

consideren que han de ser altres actors a tenir en compte, de manera que s’han anat creant 

relacions en forma de mapa.  

En aquest apartat s’incorpora una visió qualitativa del territori, la qual s’orienta a la detecció de 

potencials recursos dinamitzadors del territori, entesos com elements que podrien contribuir al 

desenvolupament i la creació d’ocupació.  

A l’igual que s’ha mencionat en altres capítols, la significació econòmica i social de Lleida dificulta 

la realització d’un llistat de tots els recursos potencials, ja que aquests podrien resultar gairebé 

inabastables, pel qual cal realitzar una tasca de priorització tenint en compte la importància i el 

potencial dels recursos.  

En aquest sentit, s’han atès criteris de qualitat i realitzat investigacions específiques entre els 

diferents actors que han col·laborat en la redacció d’aquest pla, de manera que s’han determinat 

un seguit de recursos amb aquest potencial:  
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Els actors participants han estat els següents:  

Figura 117: Actors i representants 

Actor Representant/s Data de l’entrevista 
Àrea d’educació de la Paeria Alba Bosch 10/07/2017 
ASPID Oscar Tejedor i Lídia Martínez 17/07/2017 
Cambra de Comerç de Lleida Joan Simó 14/09/2017 
Comissions Obreres (CCOO) Toni Moya i Àngel Fondevila 28/06/2017 
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) Esther Pagano 04/07/2017 
Federació de Comerç de Lleida (FECOM) Maria Rosa Armengol 28/06/2017 
Fundació Pagesos Solidaris Sebastià Notario 20/09/2017 
PIMEC Anna Torres 15/09/2017 
Regidoria promoció econòmica Lleida Rafael Peris 15/02/2017 
Servei d’igualtat d’oportunitats Xavier Amat 17/01/2017 
Servei d’informació i orientació universitària Margarida Servetó i Fernando Guirado 17/07/2017 
Servei d’intermediació laboral  Genoveva Suay 17/01/2017 
Servei d’orientació laboral Natxo Pijuán 17/01/2017 
Servei de formació  Marina Guivernau i Dolors Montagut 17/01/2017 
ST SOC Lleida Oriol Salvia 15/03/2017 
Treball als barris Estefania Closa 17/01/2017 
Unió General de Treballadors (UGT) Ramon Moreno 04/07/2017 

Font: elaboració pròpia, 2017. 

A continuació s’inclou un resum esquemàtic de les aportacions d’aquests actors, classificades 

segons les àrees estratègiques que s’han descrit en el projecte 
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 Les àrees de l’IMO 

 Orientació professional 

S’entén per orientació professional aquelles activitats que tenen per objectiu la definició de 

l’objectiu professional de la persona, és a dir, el coneixement de la feina volguda i les competències 

pròpies i la definició de la direcció ocupacional.  

Els principals aspectes que s’han fet palesos en aquesta àrea són:  

 El sistema d’orientació permet fer els perfils personals, un diagnòstic de la situació ocupacional 

de la persona demandant, el qual inclou l’objectiu professional de la persona i les seves 

competències, de manera que es pot decidir quin pot ser el millor enfocament laboral i dotar la 

persona de les eines i tècniques adients per la recerca de feina.  

 Es fa palesa una manca de comprensió per part d’alguns beneficiaris sobre la importància de 

seguir el procés tècnic d’orientació. 

 La forta vinculació amb els programes impedeix que l’atenció es realitzi de la forma que 

tècnicament es considera més adient. Els perfils determinats pels programes són els que reben 

l’atenció més adequada, mentre que els altres de vegades només poden rebre accions de 

suport i queden fora de l’orientació, quelcom que no és una situació desitjada. Les persones 

que entren als programes disposen de més recursos per a la recerca de feina que els que no hi 

entren.  

 Les derivacions són la principal font d’usuaris dels programes. Majoritàriament es detecta que 

procedeixen del SOC. 
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 Els protocols de qualitat han suposat una millora en l’estandardització del servei, però també 

ha generat uns sistemes menys flexibles i amb menys tendència a l’actualització. En alguns 

casos els procediments no s’han revisat des de la implementació de la Qualitat.  

 La formació professional ocupacional 

S’entén per formació ocupacional el conjunt de les activitats formatives organitzades amb 

l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral.  

Els principals aspectes que s’han fet palesos en aquesta àrea són:  

 En general, les institucions estan força sensibilitzades en la conveniència de l’ús de professorat 

amb experiència pràctica al sector per realitzar les activitats formatives. El formador és un 

element clau de les activitats: no solament ha de tenir coneixement, ha de ser comunicatiu, 

responsable i transmetre un seguit de valors cap al treball.  

 En moltes ocasions es fa palesa una certa resistència de les persones en situació de cerca 

d’ocupació a la realització d’activitats formatives, ja que el que desitgen és trobar feina i no 

comprenen la conveniència de formar-se abans. És prioritari que la persona que es forma 

entengui quin és el seu objectiu professional.  

 Els perfils de les persones aturades han anat canviant vers una major necessitat d’ocupació 

immediata, el qual perjudica el plantejament orientat al reciclatge professional.  

 Les homologacions professionals requereixen d’algunes inversions molt notables, com per 

exemple les aules o els equipaments necessaris. Tenint en compte que el pressupost és limitat, 
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moltes vegades això suposa que no es poden oferir les formacions que es desitjarien o que es 

consideren més adients per al territori.  

 La flexibilitat dels programes i les subvencions no permet adaptar la formació a les necessitats 

específiques. Per exemple, ara la formació tendeix a especialitzar-se en unitats formatives, però 

no es pot fer perquè els programes ho impedeixen. Un altre cas són els certificats de 

professionalitat, els quals defineixen amb molta precisió els continguts de la formació, de 

manera que hi ha poca capacitat d’adaptació.  

 Els programes condicionen fortament la forma de treball, tant que fins i tot es parla que la major 

part de les entitats s’han acostumat així i només poden treballar d’aquesta manera.  

 Intermediació laboral 

La intermediació són les aquelles activitats que tenen per objectiu l’aproximació de l’empresa que 

demanda ocupació i el treballador que desitja accedir a aquesta ocupació. 

Els principals aspectes que s’han fet palesos en aquesta àrea són:  

 El procés d’intermediació laboral pot ésser traumàtic per la persona beneficiària. En algunes 

ocasions s’allarga en el temps i es succeeixen els fracassos, en d’altres, la persona no té prou 

informació sobre les processos i les aptituds necessàries, etcètera. Cal incorporar un 

acompanyament que inclogui orientació sobre els valors i suport psicològic.  

 Es detecta una dependència notable respecte dels programes. Sovint els usuaris van saltant 

de programa en programa, amb accions que poden no ser continuades i acompanyades per 
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tècnics i tècniques diferents. Això genera discontinuïtat i és poc eficient, però també perjudica 

la percepció de la persona beneficiària en relació a la utilitat del servei, el qual sol acabar amb 

l’abandonament per part de l’usuari. 

 La comunicació del sistema és clarament deficitària. Sembla que funciona millor el boca – 

orella que totes les activitats de comunicació que es realitzen.  

 Cal valorar de bon començament les necessitats de la persona per iniciar un procés 

d’acompanyament adequat: els perfils són molt diferents i també les característiques 

socioeconòmiques, el qual condiciona l’ocupabilitat. La intermediació laboral no pot ésser un 

servei assistencial.  

 S’aprecien diferencies en les necessitats per barris. És necessari generar informació que 

permeti establir plans d’actuació adequats per a cada territori.  

 No es pren prou en consideració el paper de l’empresa: cal realitzar una tasca de sensibilització 

i comprensió de les seves necessitats per poder millorar el funcionament de la intermediació.  

 Igualtat d’oportunitats 

S’entén per igualtat d’oportunitats les activitats que tenen per objectiu aconseguir la inserció de 

les persones amb discapacitats a través d’un procés d’adaptació del lloc de treball a les capacitats 

dels beneficiaris.  

Els principals aspectes que s’han fet palesos en aquesta àrea són:  
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 La igualtat d’oportunitats és una funció social. Els Centres Especials de Treball permeten que 

persones amb discapacitats no solament s’insereixin laboralment, sinó que també els dona un 

procés d’empoderament: els dona la seguretat i estabilitat que necessiten.  

 S’observa que la capacitat de les empreses d’incorporar persones amb discapacitats s’ha 

reduït de forma notable durant els anys de crisi econòmica. En època de creixement, hi havia 

una inserció efectiva, però quan van començar els problemes econòmics, les persones amb 

discapacitats van ser les primeres a perdre les ocupacions, amb una capacitat molt reduïda de 

re-inserció.  

 S’observa una tensió entre la demanda de resultats en termes de producció i la funció social 

de la igualtat d’oportunitats. L’interès de l’empresa al final sempre serà aconseguir resultats, 

però les persones amb discapacitat de vegades on poden assolir els nivells d’altres.  

 Cal aproximar els tècnics i llocs de comandament als treballadors amb discapacitat per 

entendre’n millor les seves necessitats, però també les oportunitats que suposen.  

 Prospecció 

L’activitat de prospecció permet conèixer en quin moment es troben les relacions amb cada 

empresa, entendre les seves necessitats en termes d’ocupació, formació i altres serveis.  

Els principals aspectes que es relacionen amb aquesta àrea són:  

 En general, els programes tenen una orientació preferent vers les persones, quedant les 

empreses en un segon terme. Aquest enfocament ha generat una especialització a la persona 
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que cerca ocupació, que es valora positivament, però ens adonem que per oferir un servei 

complet també cal visualitzar la necessitat de les empreses.  

 Les activitats de prospecció permeten explicar què és l’entitat i donar a conèixer els serveis 

oferts, però també permeten entendre les necessitats de les empreses del territori. En aquest 

sentit, s’ha confirmat que moltes empreses no tenen una visió prou real del IMO, no queda clar 

quina és la funció pròpia dins el sistema d’ocupació.  

 Les experiències negatives en matèria de contractació repercuteixen molt negativament en la 

percepció de les empreses, les quals solen passar per sobre dels resultats positius.  

 L’activitat de prospecció genera informació que es trasllada al conjunt de l’IMO. El coneixement 

de les necessitats hauria de permetre generar nous serveis.  

 ASPID 

ASPID és una entitat sense ànim de lucre de la província de Lleida fundada l’any 1994 per un grup 

de persones amb diferents tipus de discapacitat física. Té la voluntat de ser una entitat útil, pròxima 

i flexible davant de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat física de Lleida i de les seves 

famílies. L’associació desenvolupa diferents programes i serveis amb l’objectiu d’impulsar el 

benestar i millorar la qualitat de vida d’aquestes persones.  

En l’actualitat atenen a un 50% de discapacitats i un 50% de persones en situació de vulnerabilitat 

social, mitjançant una xarxa territorial a set comarques de la província, la qual inclou consells 

comarcals, l’Obra Social de la Caixa, entitats de promoció econòmica, etcètera. El treball en xarxa 
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és una eina per evitar solapaments i s’especialitzen en col·lectius de referència, pel qual va ser 

necessari construir tot un sistema de derivacions.  

Els beneficiaris de la seva activitat són persones amb discapacitats. Observen la necessitat de 

fomentar altres competències de la persona, no solament els criteris d’inserció. És destacable el 

desig de generar consciència de situació de recerca de feina, especialment en aquells col·lectius que 

es troben en situació d’atur residual, mitjançant un acompanyament individualitzat i la motivació 

de les persones.  

També treballen amb les empreses, que poden tenir qualsevol perfil, des de petits tallers  a grans 

empreses. Amb aquestes últimes s’aprecia una major oportunitat de col·locar les persones 

desfavorides. També afirmen que les pràctiques laborals funcionen especialment bé, amb 

insercions properes al 60%, però també mencionen la importància de donar a conèixer els incentius 

i avantatges de la pròpia contractació. 

ASPID considera que els principals reptes en matèria d’ocupació de Lleida són:  

 Generar ocupació digna i sostenible pels col·lectius més desfavorits.  

 Superar les limitacions i discontinuïtats en la tasca de promoció de l’ocupació que suposen els 

programes. 

 Aprofundir en les relacions de xarxa entre els nombrosos organismes que operen a Lleida ciutat 

en matèria d’ocupació.  
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 Cambra de Comerç de Lleida 

La Cambra de Comerç de Lleida està formada per tots els membres del cens de la Cambra, 

representats a través dels seus òrgans de treball. Tenen per objectiu la defensa dels interessos 

generals del comerç i indústria de la demarcació, entesa com el conjunt de l’empresa, és a dir, la 

suma dels propietaris i els treballadors.  

Per fer-ho, operen en diferents àrees: promoció del comerç internacional, competitivitat 

empresarial, suport a la implantació TIC, innovació i diagnosi del comerç. A més a més, gestionen 

programes propis com Innocámaras, TIC cámaras, el PICE, programes de foment de la contractació 

a través de la Garantia Juvenil, missions comercials inverses, etcètera.  

La tasca de la Cambra és significativa en matèria de formació ocupacional i de formació 

continuada, mitjançant els diferents programes que es gestionen. Aquí és important poder 

disposar dels equipaments que requereixen els certificats de professionalitat, però també les 

persones encarregades de les formacions, una necessitat que justifica la col·laboració amb altres 

ens amb competència en desenvolupament local i ocupació.  

Per la Cambra, els principals reptes en matèria d’ocupació són:  

 Fomentar un major teixit industrial i millorar la gestió de les infraestructures.  

 Enfocar els seus serveis cap als universitaris i post-universitaris.  
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 Aprofundir en la formació continuada i facilitar els processos de justificació i gestió 

administrativa de la formació professional en general, la qual de vegades genera el problema 

d’haver de retornar recursos econòmics.  

 Millorar la comunicació de les activitats ocupacionals, però prioritzant l’eficiència en el sentit 

que cal evitar duplicitats de serveis.  

 Comissions Obreres (CCOO) 

Comissions Obreres és una confederació sindical d’àmbit estatal que agrupa diferents 

organitzacions territorial i organitzacions federatives o sectorials de les comissions obreres. 

Específicament, l’ens que participa al projecte és la Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres de 

Lleida.  

El sindicat es considera com una associació privada de treballadors (tant aturats, com actius o 

inactius), el qual té l’objectiu de representar els interessos de la classe treballadora. CCOO actua 

en l’àmbit fonamental de la negociació col·lectiva per aconseguir un model de treball fonamentat 

en l’ocupació digna.  

CCOO treballa fonamentalment en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats per a tota la classe 

treballadora. Per aconseguir-ho, ofereixen serveis de formació, millora de l’ocupació, assegurances, 

serveis per la immigració, impuls de polítiques d’igualtat de gènere i diversitat, etcètera.  

Consideren que els programes formatius, com els FOAP, tenen una gestió massa complexa i massa 

condicionants, i per això aposten per altres modalitats, com són la formació continuada o les 
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competències transversals o pre-laborals, orientant-se a qualsevol perfil de forma independent al 

programa. Ells persegueixen poder evolucionar sense trencament cap a un model més eficient 

(sense duplicitats) i més proper a l’esfera local.  

Els principals reptes en matèria d’ocupació per CCOO són:  

 Lluitar contra la precarització dels llocs de treball, fruit del trasllat de responsabilitat des de 

l’empresari cap al treballador i la desregulació del sistema d’ocupació.  

 La necessitat d’especialitzar la formació més enllà dels certificats de professionalitat. Cal més 

flexibilitat.  

 Garantir la igualtat d’oportunitats a través de les competències pre-laborals. En un món on les 

notificacions són telemàtiques, una persona digitalment analfabeta queda fora del sistema, i 

més greu per les persones que no saben llegir o escriure.  

 L’adequació dels programes a les veritables necessitats del territori, com és el cas de la 

Garantia Juvenil.  

 La introducció de la Responsabilitat Social Empresarial, tant al sector públic com el privat; amb 

eixos com el salari mínim de ciutat o la introducció de clàusules socials a la contractació.  

 Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) 

COELL (Confederació d’Organitzacions Empresarials de les Terres de Lleida) és la patronal 

empresarial amb més implantació a les Terres de Lleida. Va ser constituïda fa més de 30 anys, està 

integrada per 4 grans federacions: Federació de Gremis de la Construcció (FGC), Associació 
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d’Instal·ladors de Serveis per a la Construcció (AGRISEC), Associació Empresarial de la Fusta (AEF) 

i Federació d’Empreses de Serveis (FES). Així mateix, compta amb el Grup d’Empreses Sense 

Agrupació Sectorial (GSAS). En total, més de 40 gremis i associacions que comparteixen el projecte 

comú de formar part d’un col·lectiu tan important dins les nostres comarques. 

La COELL té per objectiu donar suport al teixit empresarial, especialment els autònoms i la PIME, 

en defensa dels seus interessos. Per exemple, en matèria de formació, les assemblees valoren les 

pròpies necessitats i eleven les demandes a la COELL, que s’encarrega d’oferir les aules, i altres 

recursos que es puguin necessitar. També té una agència d’ocupació, tot i que té poca activitat per 

manca de demanda. En general les demandes en termes d’ocupació de les empreses provenen de 

derivacions del SOC o de l’IMO.  

Els principals reptes en matèria d’ocupació per la COELL són:  

 Reduir l’intrusisme professional, especialment en els sectors de la pintura, la construcció i la 

neteja, el qual també és una altra cara de la precarietat.  

 Millorar el sistema de formació professional per adequar-lo a les necessitats de contractació 

de les empreses, de manera que es puguin trobar perfils més especialitzats o, almenys, 

aconseguir processos de formació més adients.  

 Incrementar el grau de coneixement de les empreses en matèria de subvencions, bonificacions 

a la contractació i altres similars.  
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 Potenciar el sistema de formació dual, fonamentant més interlocució amb l’administració, 

millorant els elements de menys flexibilitat pel treballador, com són els horaris, els 

desplaçaments els coneixements en matèria de riscos laborals, etcètera.  

 Federació Provincial d’Empresaris del Comerç de Lleida (FECOM) 

La Federació Provincial d'Empresaris de Comerç de Lleida, és una agrupació de gremis i 

associacions de comerciants fundada l'any 1977 amb la finalitat de defensar els interessos 

econòmics, socials i professionals dels comerciants. 

La missió corporativa de l'entitat expressada en el vessant social i econòmic es basa en la 

negociació de convenis col·lectius laborals, en la representació dels interessos dels comerciants, 

en la representació de serveis a gremis i a associats individuals, així com en la coordinació i el 

suport tècnic a gremis i a associacions de comerciants.  

La FECOM està constituïda per les sectorials i associacions comarcals, amb aproximadament uns 

2000 socis, majoritàriament PIME, tot i que alguna empresa més gran també és associada. Els 

serveis que s’ofereixen són orientats a les necessitats del sector del comerç. Per exemple, la 

formació de la FECOM està enfocada als empresaris, mentre que les sectorials s’encarreguen de 

la formació als empleats, moltes vegades en col·laboració amb altres entitats, principalment la 

Cambra de Comerç. 

Els principals reptes en matèria d’ocupació per la FECOM són:  

 Millorar la convivència entre els diferents formats comercials.  
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 Incrementar el número d’activitats comercials.  

 Racionalitzar les projeccions del creixement del sòl comercial.  

 Donar suport a l’evolució, creixement i consolidació de les activitats comercials.  

 Fundació Pagesos Solidaris 

Pagesos Solidaris és una fundació impulsada per les Unions de pagesos i ramaders de Catalunya, 

País Valencià i Mallorca. Des de 2001, la Fundació té per objectiu participar en el desenvolupament 

humà, econòmic i social de les societats agràries més empobrides i donar suport a les seves 

estructures organitzatives. En aquest any, davant la impossibilitat de portar treballadors i 

treballadores nacionals, es va decidir cercar força de treball externa. La fundació va ser l’eina per 

realitzar el procés d’acollida.  

La Fundació treballa exclusivament al sector agrícola, impulsant projectes d’inserció. Tot i això, al 

formar part d’Unió de Pagesos, també hi ha una visió de prospecció amb els empresaris. En tot cas, 

l’objecte fonamental de la Fundació és facilitar la inserció dels treballadors en el món agrari. Per 

fer-ho, es va realitzar un projecte orientat a sistematitzar el funcionament d’una borsa de treball, la 

qual seria el nucli d’un sistema d’acompanyament sectorial.  

El sistema es fonamenta en la sistematització: es van tipificar un seguit d’activitats que es repetien 

al món agrari en matèria d’ocupació i es van crear sistemes automàtics de resposta: acollida, 

itineraris d’inserció, sensibilització, etcètera, per aconseguir una visió integral del treball.  

Els principals reptes que detecta Fundació Pagesos Solidaris són: 
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 La necessitat de donar un suport continuat als demandants d’ocupació, de forma independent 

als programes.   

 La necessitat de generalitzar una visió integral del treball, arribant a tots els problemes de tots 

els aspectes relacionats amb el treball, des de la formació en competències pre-laborals fins al 

seguiment del resultat de les col·locacions.  

 Expandir els mecanismes de sistematització de la resposta en matèria ocupacional de forma 

sectorial.  

 Afavorir xarxes de col·laboració més profundes, especialment en matèria de detecció de 

demandes laborals i de comprensió de les necessitats de les empreses.  

 Paeria de Lleida – àrea d’educació i Consell de la FP 

L’àrea d’educació de la Paeria té competències en matèria de formació reglada i no reglada. En 

funció dels diferents rangs d’edat, actuen en uns o altres àmbits, per exemple, als infants de menys 

de 3 anys es prioritza la igualtat d’oportunitats a través de bonificacions i altres ajudes, mentre que 

entre els 3 i els 18 es treballa en el foment d’activitats extra-escolars, potenciant l’oferta de qualitat 

en àmbits artístics i de reforç educatiu. L’àrea treballa amb les AMPES, entitats esportives i en línia 

directa amb les famílies. També es treballen activitats d’educació complementària en horari lectiu.  

L’àrea d’educació inclou també responsabilitats al Consell de la FP de Lleida, entitat que va néixer 

fa uns anys amb la voluntat de millorar la orientació i flexibilitzar la FP. El projecte està en una fase 

de llançament des de fa uns anys, i avança amb certa dificultat per la superposició d’actors i de 

voluntats. 
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Específicament, en relació a la formació professional, és notable l’activitat en:  

 Formació dual, amb 54 convenis amb beca salari, tant a centres públics com concertats de 

grau mitjà i superior. A través de l’àrea, l’Ajuntament fa accions de formació dual en matèria de 

Animació sociocultural, obra civil, aplicacions informàtiques i web.  

 Reincorporació dels estudiants al sistema reglat, a través del projecte Segona oportunitat, per 

combatre l’abandonament prematur, programa que sembla tenir molta demanda.  

Els principals reptes que proposa l’Àrea d’educació i el Consell són:  

 La reincorporació de les persones al sistema reglat, amb l’objectiu de millorar-ne l’ocupabilitat. 

 Flexibilitzar la formació professional, trencar amb l’enfocament de mòduls i procediments i 

anar més a allò que és nuclear.  

 Facilitar la conciliació d’horaris i necessitats en matèria de formació dual.  

 Millorar el procés que existents entre la detecció de necessitats i l’impuls d’accions formatives 

que permetin adequar el mercat laboral.  

 Trencar amb certs estereotips que encara es mantenen respecte de la FP, especialment 

algunes branques d’activitat, com d’ocupació amb mala imatge.  

 Aconseguir un veritable treball en xarxa amb tots els actors, però que també superi la cultura 

organitzativa de la pròpia Paeria.  
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 Petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC) Lleida 

PIM EC és una patronal empresarial. La funció més important és la defensa els interessos dels 

empresaris a la negociació col·lectiva, especialment els petits i els mitjans. La patronal està 

dividida en diverses sectorials especialitzades, les quals s’agrupen per interessos comuns, com 

poden ser la internacionalització, els joves, etcètera.  

Els principals reptes que veu PIMEC són:  

 El foment de la col·laboració entre les patronals i l’equilibrament dels interessos de la petita, la 

mitjana i la gran empresa.  

 La preocupació per les dinàmiques de contractació i retenció dels treballadores i treballadores: 

facilitar la localització dels perfils cercats, tenint en compte la formació, però també les 

aptituds cap a la feina, la recuperació del talent, etcètera.   

 La detecció de les necessitats formatives i l’adequació dels processos formatius a les 

necessitats veritables de les empreses, incloent els horaris, l’adequació dels temes a les 

necessitats del sector i els costos.  

 Revisar i aproximar la investigació universitària al teixit econòmic i a les necessitats reals del 

territori.  

 Avançar en la generalització de la formació a demanda, facilitant processos més ràpids entre 

la detecció i la generació de mesures formatives correctores.  

 Aprofundir de forma sincera en els processos de concertació i treball en xarxa amb la resta 

d’entitats del territori.  
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 Reduir les dificultats administratives i les traves de tipus burocràtic de les PIME, a fi de 

simplificar i facilitar la creació d’indústria.  

 Unió General de Treballadors (UGT) 

UGT és un sindicat majoritari que té per objectiu donar servei als treballadors que hi són afiliats, 

així com a tots els treballadors, tant els que estan ocupats i ocupades com els que estan en situació 

de recerca de feina.  

La UGT ofereix serveis d’assessorament personal davant de problemes o conflictes laborals, però 

la seva principal funció és la representació en els processos de negociació col·lectiva, quelcom que 

afecta totes les persones treballadores.  

El sindicat està organitzat en tres federacions: Serveis públics i educació; serveis privats a la 

societat i la FICA (Federació d’indústria, agrària i construcció), les quals tenen una certa autonomia 

respecte del sindicat. A més a més també tenen l’Institut pel Desenvolupament de la Formació i 

Ocupació (IDFO), el qual ofereix formació professional, orientació, espais de recerca de feina, 

etcètera.  

Els principals reptes que veu UGT Terres de Lleida són:  

 La promoció de la Renda Bàsica de Ciutat com un fre a l’expansió de la precarització de la 

situació de les persones treballadores, fins i tot les que tenen ocupació, en part fruit de la 

reforma laboral: estancament dels salaris, generalització de contractes a temps parcial i 

empitjorament de les condicions laborals.  
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 L’adequació de la resposta a les diferents situacions dels perfils desfavorits en relació a 

l’ocupació: afavorir la primera incorporació dels joves o lluitar contra l’atur de llarga durada 

entre els majors de 55, poden esdevenir problemes molt greus quan s’hi afegeixen factors com 

la immigració, el sexe, les persones amb discapacitat o els col·lectius LGTBI.  

 Incrementar el control sobre les ETT i els falsos autònoms, els quals treballen més del 75% del 

seu temps per una mateixa empresa.  

 Servei d’informació i orientació universitària de la UdL 

El servei d’informació i orientació universitària és una unitat de la Universitat que té coma tasca 

principal informar, assessorar i orientar l’estudiantat, la comunitat universitària i la ciutadania en 

general sobre els temes que afecten la UdL. El principal objectiu és ajudar les persones que 

estudien a la Universitat a localitzar les sortides laborals més adients. En aquest sentit, el 

beneficiari habitual del servei són els estudiants de tercer i de quart.  

Organitzen diverses activitats mitjançant un conveni anual amb el SOC, tals com la borsa de treball, 

el servei d’orientació, la participació de les facultats o la fira UdL Treball. També col·laboren amb 

els coordinadors de pràctiques de cada facultat, els quals són els encarregats de gestionar 

l’assignatura de pràctiques a les empreses, obligatòria per tots els alumnes.  

Els principals reptes que veu el Servei són:  

 Millorar el coneixement de l’estudiantat respecte del propi servei i afavorir-ne l’ús.  
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 Equilibrar els ràtios entre homes i dones a les carreres de ciències i socials, així com 

sensibilitzar ja des de la ESO respecte de les carreres.  

 Impulsar una major tasca de prospecció i contacte amb l’empresa.  

 Millorar el procés d’elecció de les carreres.  

 Optimitzar i especialitzar el funcionament de la Garantia Juvenil, trencar amb la 

mercantilització de les persones inscrites a una o altra entitat. . 

... 
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5.2. Resum històric de les accions executades en l’àmbit del desenvolupament local i l’ocupació 

En aquest darrer punt de la diagnosi, es realitza un repàs de les principals actuacions de l’IMO 

realitzades durant els tres darrers anys a partir de les memòries, per determinar eles principals 

activitats que s’han realitzat en matèria de desenvolupament local i ocupació10: 

ACTIC 

Certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, 

habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones 

despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. L'IMO 

està homologat com a centre col·laborador de l’ACTIC, com a punt d’orientació i avaluació. 

Acollida/Informació 

Primer contacte que tenen les persones amb l'IMO. Recollida inicial de dades, identificació 

d'interessos i derivació als diferents programes. 

AODL-GlobaLleida 

Programa de suport i desenvolupament local que inclou el programa de suport i acompanyament 

a la planificació estratègica i el programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) amb 

al corresponent convocatòria de pròrroga 2014. Actuacions: dinamitzar i fer difusió de la 

                                                        

 

10 Per més detall, als annexes s’inclouen les memòries 2014-2016. 
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plataforma digital d'ocupació; impulsar la creació d'una unitat operativa d'ocupació d'àmbit 

provincial; organitzar jornades per detectar i retenir talent. 

Arborètum 

Espai dedicat a difondre el coneixement sobre el món vegetal i també a sensibilitzar els ciutadans 

sobre el valor de la biodiversitat i el paper fonamental que juga per a la Humanitat, posant èmfasi 

en la necessitat de conservació de l’entorn natural davant de les amenaces creixents. En aquest 

jardí botànic, el referent especial són els arbres, per això s'hi presenten quatre biomes arboris, dels 

més importants del planeta: boscos boreals, boscos caducifolis, boscos esclerofil·les i selves 

temperades. Dins de cadascun d’aquests biomes s’han reconstruït fins a 16 ambients boscosos 

molt representatius. 

Aula Mentor 

Cursos on-line amb un sistema constant de tutoria telemàtica a través del correu electrònic, que 

permet seguir els cursos a través d'Internet, amb llibertat horària i des del propi domicili. Per a 

l'alumnat que ho necessiti, l'IMO disposa d'una Aula MENTOR, que compta amb ordinadors amb 

connexió a internet, personal de suport per facilitar l'aprenentatge, àrea de treball i zona de recursos 

de material i consulta. 

Campanya Agrària 

La ciutat de Lleida rep cada any, a l'estiu, un gran nombre de persones que segueixen les diferents 

campanyes de la fruita. Tota campanya té dues vessants respecte les administracions, per una 

banda, hi ha la qüestió laboral, i per l’altra, la vessant social, la qual implica de manera important la 
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nostra ciutat, doncs és el punt d'arribada de moltes persones que cerquen feina al camp. És a 

aquest segon aspecte al que s’adreça aquesta actuació. 

Catalunya Emprèn 

Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social i 

Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya Emprèn. Les accions estan 

adreçades a persones en situació d’atur o ocupades. En el primer cas hauran d’estar inscrites com 

a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya.  

Centre Especial de Treball 

El CET té per objectiu la integració laboral de persones amb algun tipus de discapacitat. Els seus 

treballadors i treballadores tenen una discapacitat del 33% o superior. Realitzen tasques de 

manteniment de les zones enjardinades municipals. 

El Centre Especial de Treball “Salvador Seguí” es va crear l’any 1995 amb la finalitat de generar 

llocs de treball per a persones amb algun tipus de discapacitat.  L’objectiu principal del CET és el 

de realitzar un treball productiu, participant regularment en les operacions del mercat i tenint com 

a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis d’ajustament personal i 

social que necessitin els seus treballadors amb disminució psíquica i/o física o sensorial a la 

vegada que ha d’integrar el major nombre dels seus treballadors al règim de treball normalitzat.  

L’activitat econòmica principal que realitza el CET consisteix en el manteniment de zones 

públiques enjardinades de la ciutat de Lleida. L’any 2015, s’ha portat el manteniment de les zones 

següents: polígon Camí dels Frares; parts dels polígons Neoparc i Coperfil; canalització del riu 
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Segre; jardins Onze de setembre; Henri Dunant; Leandre Cristòfol; Plaça Raimat; Gardeny; piscines 

de Cappont, Ton Sirera, Mangraners i Gardeny.  

Com a activitat secundària, es fa producció de planta, principalment heura. Aquesta darrera 

activitat té com a funció prioritària la d’ajustament personal i social de persones que requereixen, 

pels seus perfils, una major supervisió i control. 

Col·laboració social Ajuntament 

La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació contemplades al Reial decret 

1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa fa possible que les administracions públiques puguin 

disposar, de forma temporal, de persones en situació d’atur i perceptores de prestacions per 

desocupació per a la realització d'obres i serveis d'interès general. Les persones seleccionades que 

participin en els programes de col·laboració social tenen dret a percebre amb càrrec alServicio 

Público de Empleo Estatal la prestació per desocupació. El compromís de les administracions 

públiques sol·licitants és complementar aquesta prestació d’acord amb el que s’estableix 

normativament. 

Comeneus Regio 

Programa europeu Comenius Regio d’internacionalització de pràctiques de formació professional 

que han realitzat conjuntament l'Ajuntament de Lleida, la delegació a Lleida del Departament 

d’Ensenyament i els socis alemanys del Landkreis d’Osnabrück. 
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CONFORCAT 

Curs adreçat a persones joves beneficiàries de Garantia Juvenil que volen adquirir els 

coneixements ofimàtics necessaris per treballar en les àrees administratives i de gestió 

d’empreses. Nom de l’acció: Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents (440 

h). Formació adreçada a l’obtenció d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família 

professional de l’administració i gestió. 

Consell Municipal de la FP i l'Ocupació 

El Consell Municipal de la Formació Professional i de l'Ocupació és un òrgan de participació 

sectorial, promogut per l’Ajuntament de Lleida d’acord amb els articles 62 i 63 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya. 

La seva missió és la de liderar la innovació i la promoció de la formació professional per tal de 

millorar l’ocupabilitat de les persones i de les empreses.  

Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya Xarxa Local és un consorci 

que aglutina tretze entitats locals i agents socials de Catalunya, dels quals els següents dotze formen 

part d'aquest projecte: Ajuntament de Cambrils, Granollers Mercat, Ajuntament de Lleida, Ajuntament 

de l'Hospitalet de Llobregat, EMFO de Mollet del Vallès, IMFE Mas Carandell de Reus, Patronat Municipal 

d'Ocupació de Ripollet, IMPES de Rubí, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Vicenç 

dels Horts, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i Ajuntament de Tarragona. 

Departament de Qualitat IMO 

Certificació que acredita que l'IMO aplica el sistema de gestió de la Qualitat UNE-EN ISO 9001:2000 
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Empresa Jove Europea (EJE) 

Dins del Programa per la Foment de la Cultura Emprenedora i en el marc de les accions per al 

Foment de la Cultura Emprenedora en el sistema educatiu asturià, Valnalón va crear el projecte EJE 

(Empresa Joven Europea) el curs 1999-2000 el qual està dirigit als alumnes de 3r i 4t d'ESO, 

batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. En el projecte es proposa l'alumnat de crear i 

de gestionar la seva pròpia mini empresa. La forma jurídica que s'ha creat és la de la societat 

cooperativa. La cooperativa que es crea a l'aula podrà establir relacions comercials amb mini 

empreses d'altres comunitats autònomes amb l'objectiu de comprar i vendre productes entre elles. 

Al final del curs s'organitza un mercat local on els alumnes posen a la venda els productes que han 

comprat a les altres cooperatives. 

EMO/227/2014 Intermediació laboral 

Realització d’accions per a la inserció en el mercat laboral de 40 persones aturades en col·laboració 

amb agències de col·locació. 

Escola municipal de jardineria 

L’Escola de Jardineria de l’Ajuntament de Lleida és un centre en què s’hi imparteix Educació 

Secundària Obligatòria adaptada de l’especialitat de jardineria i un Programa de Formació i Inserció 

(PFI) adaptat d’auxiliar de vivers i jardins. S’adreça a joves amb discapacitat.  

L’Escola està subvencionada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

mitjançant un conveni del departament amb l’Ajuntament de Lleida. 
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El projecte educatiu vol donar resposta a la diversitat de capacitats, interessos i motivacions de 

l’alumnat amb discapacitat intel·lectual mitjançant l’adaptació del procés d’ensenyament-

aprenentatge a les seves característiques i necessitats amb la finalitat de desenvolupar 

l’autonomia personal de l’alumne i la seva integració social i laboral.  

Els alumnes fan les pràctiques al parc i a les pistes d’atletisme de les Basses dels quals porten a 

terme part del manteniment de les superfícies enjardinades. 

Espai de recerca de feina 

Espai on s’atén a persones en situació d’atur derivades des del SOC per a fer un suport i 

acompanyament per la recerca de feina mitjançant un treball autònom a través d’internet. En 

l’Espai també es realitzen sessions d’iniciació a Internet per a persones que no tenen coneixement 

d’aquesta eina. 

Fem ocupació per joves 

Actuacions ocupacionals que tenen per objectiu afavorir la inserció laboral de les persones joves i 

atendre les necessitats reals de les empreses mitjançant contractes laborals subvencionats durant 

sis mesos. Programa adreçat a 60 joves d’entre 18 i 30 anys, amb ESO, batxillerat o CFGM. Cada 

jove ha de realitzar una formació relacionada amb el lloc de treball que ocupa. 

FOAP 

Accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones 

treballadores desocupades amb la finalitat de millorar la seva qualificació professional i la 
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capacitat d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la consecució i perfeccionament de les 

competències professionals. 

Els cursos programats corresponen a tres itineraris de certificat de professionalitat de les famílies 

professionals: agrària, administració i gestió, serveis socioculturals i a la comunitat. 

Formació a la demanda 

Accions formatives adreçades a persones treballadores en actiu. Aquests accions es 

desenvolupen d'acord amb la demanda d'empreses o entitats públiques. 

Foro de Ciudades por el Empleo 

El Foro de Ciudades por el Empleo és una iniciativa de col·laboració entre municipis de més de 

100.000 habitants promoguda inicialment pels ajuntaments de Madrid i Barcelona per potenciar la 

cooperació institucional entre ajuntaments de característiques homogènies, disposar 

d’assessorament puntual de caràcter tècnic sobre les polítiques públiques d’ocupació i formació i 

promoure l’intercanvi de bones pràctiques de gestió. L’any 2015, els Foro s’han celebrat a Vitòria i 

Madrid. 

IDECA'T 

L'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet. L'IMO és 

una entitat de registre idCAT. Les Entitats de Registre idCAT són entitats ubicades a diverses 

administracions públiques, encarregades de comprovar la veracitat de les dades introduïdes a la 

sol·licitud del certificat. 
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Joves per l’ocupació 

Programa innovador que combina accions d’orientació, tutorització, formació i adquisició 

d’experiència laboral en empreses amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les per-

sones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses i/o el retorn al sistema 

educatiu.  

Persones destinatàries del programa: 90 joves d’entre 16 i 24 anys, aturats i inscrits al registre de 

la Garantia Juvenil. 

Lanzaderas de Empleo 

Programa d'innovació social. Conveni de col·laboració entre l'IMO i la Fundació Santa Maria la Real. 

Eina pel foment de l’ocupació que dotarà els participants d’habilitats i competències per realitzar 

una recerca activa de feina i desenvolupar els seus propis projectes d’emprenedoria. 

La Xarxa amb el Talent 

Programa d'Innovació per a l'ocupació, en l'àmbit de la detecció, retenció i atracció de talent. 

Objectiu: Qualificar joves amb talent del territori Xarxa i promoure la mobilitat territorial com a vies 

per a millorar les seves possibilitats d'inserció laboral. Aquest projecte està adreçat a 260 jove 

universitaris o amb formació  professional de grau superior al projecte, dels que es preveu que 208 

participaran en activitats en empreses, i a més, de 50 s'espera aconseguir la seva inserció laboral. 

MARMI 

Programa que permet incrementar el seu grau d’ocupabilitat i la seva inserció laboral. L’objectiu ha 

estat el d’atendre 90 persones derivades de Serveis Socials, les quals s’han distribuït en 3 grups 
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per treballar l'objectiu professional, les competències transversals, la motivació per la recerca, els 

recursos i els canals per la recerca d'ocupació, les pràctiques laborals o el seguiment de la 

inserció. 

Obrint portes. Itineraris personalitzats per a joves amb formació 

Programa integral que ofereix serveis personalitzats d’acompanyament i suport, per tal d’orientar 

el futur professional dels joves, amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral o el retorn al sistema 

educatiu. 

Persones destinatàries del programa: 30 persones menors de 30 anys, inscrites al Sistema de 

Garantia Juvenil, amb estudis superiors (CFGS o Universitaris) i que es trobin en situació d’atur. 

Orientació laboral a Serveis Socials 

Sessions d'orientació laboral individualitzades amb usuaris derivats de serveis socials de diferents 

zones de Lleida. 

Pla OQP'T 

Programa promogut per l’Ajuntament de Lleida que posa a disposició de les persones joves un 

seguit d’actuacions amb la finalitat de generar oportunitats laborals, donar suport a l’emprenedoria 

i potenciar la col·locació de les persones joves de la ciutat. 
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PFI-PTT 

Programes de formació i inserció adreçats als joves no ocupats de 16 a 21 anys en l'any d'inici del 

programa, que hagin deixat l'ESO sense obtenir-ne el títol: Acció Auxiliar de vendes, oficina i atenció 

al públic. Acció Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar. 

Reincorporació al treball (PRT) 

Formació adreçada a les persones estrangeres immigrades en situació d’irregularitat sobrevinguda 

o reagrupades. També es poden acollir a aquests cursos persones estrangeres immigrades amb 

especials motius de vulnerabilitat: pendents d’informes d’arrelament, joves tutelats per la 

Generalitat, aturats, sol·licitants de protecció internacional, etc. 

RENOVA 

Les persones participants en el projecte han realitzat tasques de renovació de pintura, paleteria, 

fusteria i elèctriques per tal de millorar les instal·lacions dels següents centres escolars.  Escoles 

d’educació infantil i primària: Balàfia, Camps Elisis, Espiga, Parc de l’Aigua, Príncep de Viana, Riu 

Segre i Sant Josep de Calassanç. Escoles Bressol Municipals: Centre Històric, Gargot, Pardinyes, 

Ronda La Mercè i Secà. 

REORIENTA'T 

Actuació que s'inclou dins de l'estratègia local integrada d'activació i promoció de l'ocupació a 

Lleida durant l'any 2014. L'objectiu és augmentar l'ocupabilitat de les persones participants 

mitjançant un procés proactiu d'orientació professional i la identificació i valoració de les 

necessitats socials no cobertes. Adreçats a persones treballadores entre 35 i 55 anys que en el 
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termini de dos anys hagin treballat com a mínim 6 mesos i com a màxim hagin estat a l'atur de 

manera continuada 12 mesos amb fills a càrrec. 

SEFED Emprèn 

El projecte consisteix en un conjunt d'accions de formació i sensibilització que tenen per objectiu 

formar dones en situació d’atur en competències tècniques, socials i professionals per millorar la 

seva capacitat emprenedora i ocupabilitat. 

Servei Intermediació Laboral (SIL) 

És un servei que té per objectiu, la gestió d'ofertes i demandes de treball. A més a més també té el 

d' afavorir i minimitzar el trànsit d’un treball a un altre per part del treballador i atendre les 

necessitats de caràcter laboral de les empreses. 

 

Agència de Col·locació 

Com entitat col·laboradora dels serveis públics d'ocupació per realitzar activitats d'indeterminació 

laboral que tinguin com a finalitat proporcionar a les persones treballadores una ocupació 

adequada a les seves característiques i facilitar a les empreses, les persones treballadores més 

apropiades als seus requeriments i necessitats. 

Atenció i validació via web 

Atenció a les demandes sol·licitades dels usuaris (demandants i empreses) que entren via web. 

Actualització de CV, demandes d’alta al Servei d’Intermediació Laboral, ratificació d’ofertes de feina 

que entren per aquesta via. 
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Espai Atenea 

Zona d'accés lliure als punts de recerca telemàtica de feina.  

Eines per a la inserció laboral 

Realització d’accions per a la inserció en el mercat laboral de persones aturades en col·laboració 

amb agències de col·locació. Les persones participants d’aquest programa les deriva el Servei 

d’Ocupació de Catalunya, atenent a un perfil molt concret, per tal de poder-ne inserir un 25 %. 

TALENTLAB 

L’objectiu del projecte és fomentar la inserció laboral a través de la formació en competències 

transversals, el treball sobre els processos de selecció i la trobada entre les persones demandants 

d’ocupació i les empreses. El projecte inclou diferents accions: Dispositiu d’intermediació 

laboral: sessions individuals de diagnosi i acompanyament. Formació per l’ocupació: sessions 

grupals dinamitzades per la Càtedra d’Innovació Social de la UdL i tallers en espais inusuals. 

Mentoratge: presentació de procediments de selecció de personal i perfils necessitats per part de 

diferents empreses. Amb la col·laboració de l’Associació Feedback. Meeting Point: espai de 

trobada entre empreses i demandants d’ocupació mitjançant entrevistes de tres minuts i espais 

networking. L’àmbit territorial del projecte comprèn el municipi de Lleida i el seu àmbit d’influència 

com són  municipis de les comarques del Segrià, Garrigues, Segarra, Urgell i Pla d’Urgell. 

Treball als Barris i Casa d’Oficis 

Treballar en les barris de la Mariola, Centre Històric i Portal de Santa Magdalena-Noguerola per a 

millorar les condicions d'accés al mercat de treball de tots els seus veïns.  
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La Casa d’Oficis és programa mixt de formació i treball. Les cases d’oficis estan dirigides a la 

formació i contractació de joves menors de 25 anys que ja disposen d’uns nivells mínims de 

formació associada a unes competències tècniques bàsiques, així com d’una maduresa personal 

suficient com per emprendre amb certes garanties d’èxit aquest tipus d’acció. Tenen com a finalitat 

que els participants puguin assolir un nivell de formació, perfeccionament o especialització més 

avançat. 

Treball i formació. Persones aturades no perceptores (PANP) 

Programa adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la 

prestació per desocupació i/o el subsidi.  

El programa combina l’experiència laboral de les persones participants amb la formació 

professionalitzadora relacionada amb el lloc de treball que cada persona desenvolupa durant 

l’experiència laboral o amb el seu itinerari ocupacional. També s’inclou una actuació de coordinació 

i prospecció d’empreses per tal de fer el seguiment i tutorització de les persones participants a 

l’hora de facilitar la seva inserció laboral en finalitzar el programa. 

Treball i formació. Persones aturades perceptores de la RMI 

Programa adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció. Es combina 

l’experiència laboral de les persones participants amb la formació professionalitzadora relacionada 

amb el lloc de treball que cada persona desenvolupa durant l’experiència laboral o amb el seu 

itinerari ocupacional.  
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Unitat de divulgació científica 

“El Consell Assessor de la Ciència i el Consell Assessor per a la Societat de la Informació de Lleida 

són òrgans de col·laboració, participació, consulta i sensibilització de la ciutat de Lleida per als 

aspectes de difusió, estratègies d’implantació de la recerca i innovació científiques i implantació 

de noves tecnologies en el seu àmbit territorial. Estan impulsats per la Paeria, al servei del conjunt 

de la ciutadania i tenen caràcter estricte d’òrgan consultiu. 

Viver FP-EMPRÈN 

El Viver de la Formació Professional s’inaugurà al febrer de 2011 com un lloc físic per crear una 

comunitat de coneixement i activitat econòmica generadora d’ocupació. Està adreçat a l’alumnat 

de formació professional, els quals hi poden presentar, trobar i desenvolupar idees de negoci per a 

transformar-les en projectes empresarials, viables i sostenibles. El viver disposa d’una superfície 

útil interior d’aproximadament 500 m2. La zona de Viver disposa de 9 espais per a futurs 

emprenedors. 

YUZZ 

YUZZ és un programa adreçat a joves d'entre 18 i 30 anys que ofereix suport, formació i 

assessorament per elaborar plans de negoci basats en idees de base tecnològica. Una vegada 

finalitzat el procés de formació i assessorament, la persona que ha presentat el millor projecte del 

centre YUZZ de Lleida viatja a Silicon Valley, la meca mundial de la innovació en l'àmbit de les noves 

tecnologies, on pot accedir a fòrums de finançament, assessorament i realitzar contacte amb 

inversors. 



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 

 Pàgina 321 
 

Xarxa Punt TIC 

Des del mes de juny del 2015 l’IMO s’incorpora a la xarxa de punts públics d'accés a internet. Els 

objectius principals són fomentar les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i contribuir 

a la cohesió digital i a l’equilibri territorial de Catalunya en la societat del coneixement. 
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Teniu a les mans la Fase estratègica del projecte PROMO 22: 

Definició i impuls del Programa Operatiu de Millora de l’Ocupació a 

Lleida i la seva àrea d’influència 2016-2022, el qual s’ha redactat 

segons els criteris establerts en les ordres EMO/258/2014, de 5 

d’agost i EMO/287/2014, reguladores del programa de suport i 

acompanyament a la planificació estratègica, en el marc dels 

programes de suport al desenvolupament local 2016 promoguts pel 

Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Aquest document ha estat redactat durant el 2017, i ha comptat 

amb la participació dels serveis tècnics del Institut Municipal 

d’Ocupació Salvador Seguí, la Paeria de Lleida i de l’empresa DEL 

Consultors SL.  

La redacció ha estat a càrrec del consultor en desenvolupament 

econòmic local Juanjo Pérez Amador, col·legiat al Col·legi de 

Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) nº 2062. 

PRESENTACIÓ 
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El futur té molts noms 

Pels febles és l’inassolible 

Pels temorosos és el desconegut 

Pels valents és l’oportunitat 

 

Víctor Hugo, escriptor francès (1802 – 1885) 
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1. Introducció 

A partir de la realització de la diagnosi i els seus diferents apartats, es disposa de les eines 

necessàries per a definir una estratègia coherent que articuli el pla d’actuació orientat a la 

consecució dels objectius proposats durant la fase prèvia.  

La fase estratègica s’inicia amb l’anàlisi DAFO, inclòs a l’informe socioeconòmic anterior. L’anàlisi 

DAFO suposa una ordenació estructurada de les informacions i factors detectats al llarg de l’anàlisi 

local, el qual, a partir d’una determinada metodologia, permet la traducció dels resultats de la 

diagnosi en objectius generals, línies estratègiques i propostes concretes d’actuació.  

Metodològicament la tècnica de creació d’estratègies s’estructura de la següent manera:  

Síntesi de l’informe socioeconòmic 

 Atenent la complexitat i densitat del document de diagnosi, i la necessitat d’incorporar elements 

de participació que marquin un escenari compartit, l’equip redactor ha realitzat un document de 

síntesi de la diagnosi, el qual ha estat distribuït entre els diferents actors que prenen part en el 

procés de planificació a fi de redactar un anàlisi DAFO.  

Aquest anàlisi és el primer aspecte a tenir en compte a fi de construir un seguit d’estratègies de 

desenvolupament territorial. L’anàlisi DAFO és una eina que permet sintetitzar la informació de 

forma prioritzada i classificada, de manera que poden crear-se creuaments entre els factors interns 

i els externs.  
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La priorització fixa els factors crítics, els quals seran els que s’empraran per determinar les àrees 

estratègiques d’atenció. La matriu DAFO es realitza de forma participativa, amb la implicació de 

tots els actors que han pres part en la diagnosi i es resumeix en el primer capítol d’aquest 

document.  

Tot i que el plantejament estratègic proposat pels actors pot ésser directament aplicable, necessita 

d’una segona revisió que el faci coherent i n’estructuri de forma més adient les diferents accions, 

quelcom que resulta de la impossibilitat de tenir en compte tots els elements de la mateixa manera 

que ho farien l’equip redactor i la direcció del pla estratègic. D’aquesta manera es pot aconseguir 

una major proximitat amb els objectius estratègics prefixats alhora que s’aconsegueix generar 

línies d’acció consensuades i compartides pel gruix dels participants.  

Definició d’objectius centrals i línies estratègiques 

 A partir de la proposta estratègica efectuada pels actors participants i la revisió que en farà l’equip 

redactor, s’establirà un seguit d’objectius centrals i línies estratègiques. Aquesta acció es realitzarà 

mitjançant una metodologia pròpia, la qual es basa en l’encreuament de factors interns (Fortaleses 

i Debilitats) i externs (Oportunitats i Amenaces) per obtenir estratègies de tipus FO, FA, DO i DA, les 

quals ens marcaran la naturalesa de les accions a emprendre.  

Els objectius centrals i línies estratègiques defineixen el model de territori al que es vol arribar. Es 

determinen metodològicament a partir del DAFO i el plantejament d’escenaris i contenen l’essència 
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del pla estratègic, ja que s’entén que la consecució de les línies estratègiques suposa la consecució 

dels objectius centrals.  

Igualment, els objectius centrals desglossen la visió del projecte, de manera que, en una lògica 

vertical, assolir-los suposa assolir l’objectiu inicial.  

Descomposició de les línies estratègiques i els objectius centrals en programes, projectes i 

actuacions concretes.  

A partir de la definició estratègica, l’equip redactor s’encarregarà de fer una proposta d’acció 

concreta, la qual desglossarà els objectius centrals en un seguit de programes, projectes i 

actuacions concretes. Aquesta proposta ha de ser validada per la comissió rectora. 

Un cop s’aconsegueix la validació, es procedirà a la redacció de les accions, les quals es realitzaran 

de forma estandarditzada, segons el model de mínims proposat a l’informe previ.  
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2. Definició de les línies estratègiques i els objectius centrals 

L’objectiu general del Pla Estratègic és l’obtenció la formulació les propostes d’actuació per a 

l’elaboració d’un pla d’actuació. A partir d’aquest punt, el projecte marca un seguit d’objectius 

específics:  

 Disposar d’una anàlisi i diagnosi de la situació de Lleida en relació a l’ocupació que permeti obtenir 

una radiografia actualitzada. 

 Obtenir, de manera concertada, els objectius i les línies estratègiques sobre les que caldrà 

intervenir. 

 Transformar els objectius i les línies estratègiques en projectes i accions concretes que s’han de 

dur a terme l’any 2018, amb l’aprovació dels 

Aquest document recull les aportacions dels agents del territori fetes en la sessió participativa de 

definició de les línies estratègiques. L’eina fonamental que s’emprarà és la matriu DAFO, la qual ha 

estat realitzada a través d’un seguit d’activitats participatives amb els principals actors en matèria 

de desenvolupament local i ocupació de la comarca, i que es presentarà a continuació.  
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2.1. Anàlisi DAFO 

Un cop finalitzada la diagnosi i les activitats participatives que s’hi ha inclòs, es procedeix a 

realitzar l’anàlisi DAFO global. En aquest anàlisi es pren en consideració els elements més 

significatius detectats durant l’informe socioeconòmic i s’hi afegeixen les consideracions de caire 

més subjectiu obtingudes durant la fase d’entrevistes i dinàmiques participatives.  

L’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Febleses, Oportunitats) és una metodologia d’estudi de les 

situacions competitives de les empreses i organitzacions i el seu mercat. Actualment se la 

considera l’eina estratègica per excel·lència i és la més emprada per conèixer la situació real en la 

que es troba una organització. 

És una metodologia originària en la planificació estratègica de  l’empresa privada, en el context 

anglès, on se sol anomenar SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats). Es considera que el 

seu introductor va ser Alfred S. Humphrey (1926-2006), en el marc d’una recerca sobre les raons 

del fracàs de la planificació corporativa en les empreses impulsada per la Universitat d’Stamford.  

En tot cas, tant en l’àmbit privat com en el públic, ha tingut un gran reconeixement per la seva 

capacitat d’analitzar i relacionar les dimensions internes (febleses i fortaleses) i les situacions 

externes (amenaces i oportunitats) a partir d’un seguit de fets emanats de la diagnosi prèvia.  

La dimensió interna té a veure amb les condicions de la pròpia organització, el que implica que són 

dimensions que, en major o menor mesura, poden ser controlables. En canvi, la dimensió externa 
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no pot ésser controlada per l’actor analitzat, pel qual cal aprofitar les oportunitats, al mateix temps 

que minimitzar o anular les amenaces.  

En aquests termes, estem proposant un anàlisi DAFO que s’inclouria dins el model Harvard, que és 

el més adient per a la planificació estratègica urbana i, per tant, per a entitats locals com els 

ajuntaments.  

En referència als nivells d’anàlisi, la lògica del DAFO ens convida a suportar el creixement en les 

fortaleses, aprofitar les oportunitats, corregir les debilitats i evitar les amenaces. 

La dimensió interna de les organitzacions fa referència als recursos i les habilitats que disposa 

l’entitat, a nivell de lideratge, d’estratègica, de persones, aliances, recursos, processos... 

Pel que fa als punts forts o fortaleses, en aquest grup s’inclouen els recursos i les habilitats que ha 

assolit l’organització, i que la fan diferent a la competència, posant en valor aquells processos amb 

major valor afegit. 

En canvi, pel que fa als punts febles o febleses, aquest grup descriu els factors en els quals 

l’organització té una posició desfavorable respecte a la competència.  

Aquest plantejament emana de l’empresa privada. Això ocasiona que sigui necessari adaptar les 

consideracions a la realitat de les entitats públiques. 

Els factors interns: 
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 Debilitats: aspectes que limiten o redueixen la capacitat de desenvolupament d’una ciutat, 

suposen una amenaça present i futura, i per tant han de ser controlats i superats. 

 Fortaleses: son aquelles capacitats, recursos, posicions assolides i avantatges competitius 

d’una ciutat que han i poden servir per explotar les oportunitats. 

La dimensió externa fa referència als factors externs que afecten a una organització. Té una relació 

profunda amb l’anàlisi prospectiu, però també amb la naturalesa dels resultats de la pròpia 

diagnosi.  

Així, la dimensió externa incideix sobre les oportunitats i amenaces presents en l’entorn, i què es 

poden classificar com factors polítics, econòmics, socials i tecnològics. En alguns anàlisis 

moderns també s’inclou els factors ambientals com elements independents dels econòmics. 

Cal dir que, si bé el gruix principal del contingut de la dimensió externa prové de l’anàlisi prospectiu, 

la importància de la participació en qualsevol pla de desenvolupament local implica obrir també 

aquesta part als ciutadans, els quals han de poder ser lliures per incloure factors procedents de la 

seva consideració com a amenaces i oportunitats percebudes per ells mateixos.  

Els factors externs: 

 Amenaces: son aquelles forces que poden impedir o limitar la capacitat de desenvolupament 

d’una estratègia, incrementar riscos o reduir els beneficis esperats. 

 Oportunitats: son aquelles condicions de l’entorn que poden dotar a la ciutat d’un avantatge 

competitiu. 
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Finalment, la planificació estratègica, i especialment en l’àmbit públic, necessita d’una definició 

clara del punt de vista que s’orienta. En funció de l’observador, un mateix factor pot ésser 

considerat un element intern o extern, i fins i tot pot canviar la consideració positiva o negativa.  

En aquest sentit, s’opta per orientar el DAFO des del punt de vista del Pla Estratègic, és a dir, es 

proposa una abstracció del projecte en la qual el Pla Estratègic podria entendre’s com una empresa 

privada, formada pels actors econòmics del territori (institucions, empreses, associacions 

econòmiques...), i que tindria per objectiu el desenvolupar del territori. Aquest plantejament facilita 

la consideració dels factors externs, però exigeix una consideració extensiva dels factors interns.  

Per fer-ho, els nombrosos factors localitzats durant la diagnosi han de classificar-se de forma 

interna o externa segons el següent enfocament.  

 

DAFO
Anàlisi intern

Recursos humans 

Estratègia

Recursos financers

Equipaments i instal·lacions

Característiques del servei

Anàlisi extern
Els beneficiaris

Situació macroeconòmica

Demografia i mercat de treball

La situació legal
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 Dimensió interna 

 Debilitats 

ID Resum del factor Descripció de la debilitat 

1 
Desconnexió formació mercat de 
treball 

Es fa palesa una desconnexió entre les necessitats de les empreses en termes de formació i el mercat de treball. En 
aquest sentit, bona part de les institucions que treballen a l'ocupació en general prioritzen la qualificació i les 
aptituds de persones per sobre de l'empresa, el qual pot ocasionar que s’enviï al mercat de treball perfils que no 
s’adeqüen amb els requisits que es demanden. 

2 
Poca especialització en 
destinataris 

Tot i que hi ha algunes entitats que s’enfoquen a beneficiaris concrets, per exemple en relació als col·lectius 
desfavorits, agricultura o universitaris, en general es pot parlar de l’existència de dinàmiques de competència i poca 
especialització en relació al públic objectiu de les entitats que treballen la formació i ocupació. 

12 Inflexibilitat dels programes 

Els requisits dels programes dels quals depenen bona part de les accions de millora de l'ocupabilitat, així com els 
estendards de qualitat, condicionen en forta mesura la possibilitat d'oferir determinats serveis en relació als perfils, 
el qual deixa fora persones que necessiten l'atenció i a més, impliquen una despesa notable en termes de seguiment 
i justificació tècnica i econòmica. Això és clarament visible en el cas de la formació, amb els certificats de 
professionalitat enfront la tendència a especialitzar en mòduls. 

14 Estructura jeràrquica 
L'estructura administrativa, excessivament jeràrquica i protocol·litzada, sovint es considera un element 
d'inflexibilitat i que alenteix les propostes de millora a implementar. 

23 Reducció del finançament 
Durant els darrers anys s'ha fet palesa una reducció del finançament disponible per a totes les entitats que treballen 
en matèria de desenvolupament local i ocupació. 

45 Usuaris no reben orientació inicial 
Dins el procés d'acompanyament en el procés de recerca de feina, possiblement el moment més important és la 
primera orientació, ja que permet enfocar als programes i definir les actuacions més adients per a cada perfil. Tot i 
això, alguns usuaris queden fora d'aquesta possibilitat perquè no encaixen en els programes. 
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ID Resum del factor Descripció de la debilitat 

46 
Arrencada diferida del Consell de 
la FP 

Les diferents entitats que treballen en matèria d'ocupació a Lleida treballen sense coordinació. El Consell de la FP, 
ens que es va proposar amb l'objectiu de millorar les polítiques conjuntes, no sembla haver aconseguit encara la 
fórmula per aconseguir-ho. 

47 
Dificultat per homologar espais 
formatius 

En matèria de formació, un dels problemes més significatius que trobem és la mancança d'espais que compleixin els 
requisits per ésser homologats i oferir les accions que ho requereixen. 

49 
Enfocament dels serveis a 
persones preferentment que 
empreses 

L'enfocament dels serveis de l'IMO i la major part de les entitats que treballen en ocupació s'orienta més aviat cap a 
les persones que no cap a les empreses, el qual és positiu, però també ocasiona que el servei no sigui completament 
adequat a les necessitats del mercat de treball. 

52 
Procediments de captació 
d'usuaris poc eficients 

Els processos de captació dels usuaris semblen poc eficients, ja que molts procedeixen de derivacions o de 
recomanacions familiars. 

53 Competència entre institucions 
Es fan paleses rivalitats i l'aparició de fenòmens de competència institucional entre organitzacions que treballen 
amb objectius similars. Tot i que la competència es positiva perquè obliga a millorar el servei, pot dificultar la 
construcció de projectes.  

58 
Definició del servei des de l'òptica 
municipal 

La identificació de l'àmbit territorial d'actuació de l'IMO en termes administratius (ciutat de Lleida) pot suposar que 
queden fora de la definició dels programes un número significatiu de possibles beneficiaris. 

64 
Pèrdua d'adequació dels models 
de suport a la recerca de feina 

En alguns casos es considera que el suport que s'ofereix als processos de recerca d'ocupació no s'ha actualitzat als 
temps actuals: la pèrdua d'importància del CV, la mobilitat laboral, la importància de les aptituds, etcètera. 



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 
 

 Pàgina 15 
 
 

ID Resum del factor Descripció de la debilitat 

66 
Dificultats per organitzar i realitzar 
formació de tipus dual 

La formació dual és quelcom interessant, però té una organització i gestió molt complexa, perquè es superposen 
factors personals (lloc de residència, per exemple), amb formatius (com els horaris) i empresarials (compatibilitzar-
ho tot i destinar algú al seguiment). 

67 
Desconnexió de les borses de 
treball 

Gairebé totes les entitats disposen d'una o altra borsa de treball. Tot i que en alguns casos estan interconnectades, 
en general és una alternativa que s'usa més aviat poc. 

68 
Competència i rivalitat en la 
selecció del catàleg de formació 

Existeix competència entre institucions en matèria de formació. En general, les diferents entitats tenen la necessitat 
de mantenir una oferta formativa, personal tècnic, professorat i estructura en general, el qual dificulta que les 
opcions formatives coincideixin amb precisió sobre les necessitats del territori i es prioritzin criteris funcionals o la 
voluntat "d'omplir les formacions". 

69 Dificultats per localitzar formadors 
Els formadors són l'element clau de qualsevol activitat formativa, però en ocasions es fa difícil localitzar els més 
adequats. 

70 
Lentitud dels processos de 
detecció de necessitats formatives 

El procés de detecció de les necessitats formatives i generació de formació és complex i, en qualsevol cas, molt lent. 
Això suposa que des del moment que es detecta una necessitat fins el moment que s'envien persones formades 
adequadament, pot ser que l'empresa ja no la necessiti perquè els requeriments del sector han canviat. 

74 
Necessitats de més personal per 
poder donar resposta a la 
destrucció d'ocupació 

En un entorn econòmic amb alta destrucció d'ocupació i contractació temporal, la demanda de serveis per part de 
l'usuari requereix de més personal per poder-la atendre adientment. 
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 Fortaleses 

ID Resum del factor Descripció de la fortalesa 

3 Molts equipaments 
La ciutat disposa d’un número molt significatiu d’institucions i de centres que es dediquen a la formació 
professional, així com a altres serveis relacionats amb l’ocupació. Em total es detecten 13 centres que ofereixen 
formació continuada subvencionada 

21 Nombrosos serveis i programes 
Tant l'IMO com la resta d'entitats de la ciutat acrediten una dilatada experiència en matèria de serveis per l'ocupació 
així com nombrosos programes especialitzats. 

22 Personal tècnic altament qualificat 
El gruix del personal tècnic encarregat de gestionar els diferents serveis demostren elevat bagatge i qualificació en 
les seves funcions. En general, les entitats consideren que el volum de personal disponible és adequat als 
requeriments tècnics i econòmics. 

29 Garantia juvenil 
Tot i que són millorables en diversos sentits, és clar que els programes relacionats amb la Garantia Juvenil han 
suposat un impuls als processos d'ocupació en persones joves i han permès activar nombrosos serveis arreu del 
territori. 

36 Oferta de formació dual creixent 
La formació dual és un fenomen creixent i amb bona consideració per part de les empreses. Actualment a Lleida es 
detecten 22 graus que opten per aquesta modalitat. 

37 Oferta diversificada de formació 
continuada 

Les accions formatives vinculades als PFI, FOAP, els CIFO i formació transversal per persones ocupades que es 
realitzen a Lleida abasten 13 de les 15 famílies formatives i amb nombroses alternatives de formats, de manera que 
es poden considerar àmpliament diversificades. 

43 
Infraestructures i serveis 
adequades 

El 95% de les empreses enquestades consideren que les infraestructures i equipaments de Lleida són suficients per 
l'activitat empresarial. Igualment, el 77,2% considera que l'oferta de sòl industrial i comercial és correcta actualment. 

44 
Els serveis més demandats per 
l'empresa 

El servei més interessant per les empreses són les subvencions a la contractació (8,69 de mitjana) i la informació 
d'ajuts a la contractació (7,83). Igualment, la formació pels treballadors (7,44) i la formació a demanda (7,18) són dos 
serveis que semblen interessar molt a les empreses. 

48 
Els programes especialitzen i 
aporten recursos financers i 
tècnics 

Els programes permeten especialitzar-se i des d'un punt de vista tècnic i financer, són la única via que actualment 
disposem per oferir determinats serveis ocupacionals que d'altra manera no serien possible. 
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ID Resum del factor Descripció de la fortalesa 

56 Voluntat de treballar en xarxa 
El gruix de les entitats que operen en matèria d'ocupació es mostren receptives al treball en xarxa amb la resta 
d'entitats de la ciutat. 

59 
Generalització dels serveis de 
prospecció 

El servei de prospecció empresarial ha anat creixent i estenent-se i generalitzant-se durant els darrers anys, el qual 
permet un major coneixement de les necessitats de l'empresa i afavoreix la incorporació del sector privat a les 
iniciatives ocupacionals 

60 
Pràctiques no laborals i inserció 
de col·lectius desfavorits 

Sembla que les pràctiques no laborals poden ésser una eina important relació a la inserció dels col·lectius més 
desfavorits. 

62 Baix cost de la comunicació digital 
La comunicació més habitual per part de totes les entitats és via xarxes socials i mailing. És un sistema que permet 
enviar molta informació directament als destinataris a baix cost. 

 

 Dimensió externa 

 Amenaces 

ID Resum del factor Descripció de l’amenaça 

4 Regressió demogràfica 

Demogràficament, la ciutat de Lleida presenta una estructura característicament regressiva per envelliment: la 
població té un creixement molt reduït, la piràmide de població té una zona central molt més ampla que la base i 
l’arribada d’emigració és molt més ampla que la base i l’arribada d’emigració és molt reduïda. L’efecte d’això és que 
l’edat mitjana està creixent durant els darrers anys. 

5 Reducció autònoms 
Durant els darrers anys, veiem que es dona un creixement del treball per compte d'altri  molt més important que el 
treball per compte propi. 
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ID Resum del factor Descripció de l’amenaça 

6 
Desconeixement de l'oferta de 
serveis per part dels usuaris. 

En general es considera que hi ha un baix coneixement de l'oferta de serveis per part dels possibles beneficiaris. En 
aquest sentit, es confirma la percepció que les activitats comunicatives no acaben de funcionar i que encara avui és 
més potent el "boca orella”. 

7 Estacionalitat del mercat de treball 
La principal característica del mercat de treball lleidatà és l'estacionalitat, la qual, amb una variació del 2%, gairebé 
és el doble d'intensa que la mitjana catalana (1,3%). Aquesta es dona a tots els sectors i s'ha incrementat durant els 
darrers anys. 

9 Atur estranger elevat L'atur estranger a Lleida (34,1%) és sensiblement més elevat que la mitjana catalana (19,5%). 

11 
Indicadors del mercat de treball de 
Lleida en desavantatge respecte 
mitjana 

Els indicadors bàsics del mercat laboral són pitjors en el cas de Lleida que la mitjana Catalana: menor creixement de 
l'afiliació mitjana a la Seguretat Social (4% i 6%, respectivament), reducció més forta de la població activa (-1,4% i 
+0,2%), 

15 Necessitat d'ocupació immediata 
Els perfils de les persones aturades han anat canviant vers una major necessitat d’ocupació immediata, el qual 
perjudica el plantejament orientat al reciclatge professional. 

16 Procés de recerca feina traumàtic 
El procés de recerca de feina, així com el seu seguiment i la promoció de mesures correctores pot ésser traumàtic 
per la persona beneficiària, quelcom que incentiva l'abandonament. 

17 Diversitat de perfils 
Les persones beneficiàries presenten perfils extremadament diversificats, el qual dificulta l'aplicació de mesures 
correctores homogènies. 

18 Informació no desagregada 

Tot i les divergències entre els barris, les fonts d'informació es presenten agregades a nivell de ciutat, el qual 
dificulta un coneixement adequat per dissenyar accions més adequades a nivell territorial. Els censos de població, 
els quals ens ofereixen un nivell més territorial i una major font de detall tenen massa marge temporal entre un i altre 
estudi. 

19 
Precarització dels col·lectius 
vulnerables 

Els col·lectius desfavorits són els que més han notat l'efecte de la crisi econòmica. Van ser els primers a perdre les 
seves ocupacions i, a més, denoten una capacitat molt reduïda de re-inserció. 
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ID Resum del factor Descripció de l’amenaça 

20 
Contractació temporal i de baixa 
qualificació. 

Tot i que indubtablement s'està creant ocupació, aquesta és fonamentalment de tipus temporal, amb el 88,9% dels 
contractes que es realitzen. La major part dels contractes corresponen a ocupacions de baixa qualificació: 
ocupacions elementals (CCO9: 30,9%)  

24 La importància del sector agrícola 
El mercat de treball de Lleida és característic per la notable presència de l'agricultura (4,5% d'afiliats per 1,8% de 
mitjana catalana), la qual en certa manera ocupa el lloc de la indústria (8,6% d'afiliats per 14,5% a la mitjana). Això es 
considera un  

26 Ocupacions sense formació i atur 
S'observa una clara relació entre l'atur i les ocupacions elementals. Els tres subgrups amb més atur són 92-Altre 
personal de neteja (11% del total d'atur), 97-Peons manufactura (10,2%) i 52-Dependents de botigues i magatzems 
(9,8%). 

27 Edat i atur de llarga durada 

A la vista de les xifres d'atur de llarga durada, queda clar que hi ha determinats col·lectius que un cop es queden 
sense ocupació, tenen moltes dificultats per tornar a treballar. El principal condicionant sembla ser l'edat, 
especialment a partir dels 55 anys i, a més, ho és de forma molt més intensa que altres com el nivell formatiu o la 
nacionalitat.  

28 Sector i atur de llarga durada 
Les seccions d'ocupació amb més aportació a l'atur de llarga durada són el comerç (17% de l'atur de llarga durada) i 
l'hostaleria (7,5%). Les persones que es queden sense feina i provenen d'aquestes activitats tenen un risc més elevat 
de bloquejar-se a l' 

30 
Atur estranger de llarga durada en 
determinades seccions d'ocupació 

En total, els estrangers són el 24% dels aturats de llarga durada, però hi ha algunes ocupacions en les quals l'atur de 
llarga durada té una enorme presència de persones estrangeres: agricultura (55,9% dels aturats de llarga durada són 
estrangers), sense  

31 
Increment dels beneficiaris RMI i 
reducció quota mitjana 

Creixement del número d'expedients de RMI en paral·lel a la caiguda de l'assignació mitjana per expedient. 

38 Baixa formació empresarial 
El 30% dels empresaris (segons enquesta) declaren no tenir cap tipus de formació en relació a la gestió empresarial, 
xifra que arriba al 67% en el cas de les activitats unipersonals. 

42 
Causes de dificultat de trobar 
treballadors 

Les causes de la dificultat a trobar determinats perfils (segons enquesta) són la manca d'experiència, aptituds o 
formació dels candidats (51%). 



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 
 

 Pàgina 20 
 
 

ID Resum del factor Descripció de l’amenaça 

50 
L'efecte de les males experiències 
a l'empresa 

Un dels riscos que cal assumir quan es treballa amb les empreses està relacionat amb les experiències negatives. 
Quan una empresa queda descontenta amb un servei rebut, sol ésser molt difícil recuperar-ne la confiança. 

61 Col·lectius de molt difícil inserció 
Hi ha determinats perfils que es considera que, tot i participar en un procés de reciclatge, la seva inserció serà 
extremadament complexa: aturats de llarga durada de més de 50 anys, sense formació, col·lectius específics, 
etcètera. 

63 
Saturació d'informació als usuaris 
destinataris 

Tot i que la comunicació digital té avantatges evidents, el fet que moltes entitats enviïn comunicacions de manera 
sistemàtica acaba per saturar els usuaris, que sovint simplement descarten la informació per considerar-la 
missatges brossa. 

65 
Beneficiaris sense aptituds pre-
laborals 

Es fa palesa l'existència de grups de beneficiaris que no reuneixen els criteris pre-laborals (lectura i escriptura, 
idioma, competències digitals bàsiques, etcètera) mínims per aconseguir una ocupació. 

71 
El reciclatge professional a la 
microempresa és molt car 

El reciclatge professional (formació continuada) és molt costós per les microempreses. Al disposar de poc personal, 
enviar un treballador a formar suposa no poder disposar de bona part de la força laboral. 

73 
Desregulació del mercat de treball 
precaritza l'ocupació 

La desregulació del mercat de treball es considera un problema per als treballadors, ja que ha contribuït a dualitzar i 
precaritzar l'ocupació. 

75 
Acompanyament i orientació per 
persones que opten per formació 
superior 

Les persones que opten per la formació superior, especialment els universitaris, necessiten més orientació i 
acompanyament durant el procés de selecció de les carreres. És quelcom important en matèria del gènere, on 
trobem molt domini d'un o altre sexe en funció de la carrera (homes a les ciències, dones a la salut, etcètera). 
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 Oportunitats 

ID Resum del factor Descripció de la fortalesa 

8 Superació crisi econòmica 
Es pot considerar que s'està superant la crisi econòmic. El principal indicador és que durant els últims cinc anys 
l'atur ha caigut un 24% a Lleida i un 25,8% a Catalunya; així com un lleuger increment del PIB per càpita (+0,8%). 

10 
L'efecte positiu de l'especialització 
formativa en l'ocupació 

L'especialització té un clar efecte de reducció de les possibilitats d'estar aturat. Les persones amb estudis 
especialitzats tenen un nivell d'atur molt més baix (12%) que les persones sense especialitzar (34%). A més a més, el 
gruix de les persones aturades tenen nivells d'estudis baixos. 

13 Llei del SOC 
La Llei 13/2015, d'ordenació del sistema d'ocupació de Catalunya hauria de permetre superar determinades 
inflexibilitats relacionades amb els programes i adequar les accions de millora de l'ocupabilitat a les necessitats del 
territori. 

25 Contractació als serveis 
El gruix de la contractació es produeix al sector serveis. Suposa el 80% de l'afiliació a Lleida, un 75,5% dels 
contractes, i un 12,5% dels quals són indefinits, de manera que el gruix de la contractació indefinida la trobem aquí. 

32 
Estructura econòmica basada en 
el domini del sector serveis 

Moltes de les principals activitats en relació a l'afiliació a Lleida, són relacionades amb els serveis públics: 
Administració pública (16%), Sanitat (10%) i Educació (6%); i amb el comerç al detall (13%) el qual demostra que 
Lleida és un centre de serveis 

33 La PIME contracta més indefinits 
El teixit empresarial de Lleida es caracteritza pel domini de les empreses de petita dimensió, les quals presenten un 
perfil de contractació més basat en els indefinits  (entorn el 14% de mitjana en empreses de fins a 10 treballadors) 
que les grans (entorn el 6% en empreses de més de 100 treballadors). 

34 
Perfils més demandats amb 
contractació indefinida 

En termes qualitatius (més ràtio de contractació indefinida), i tenint només en compte les ocupacions amb més de 
200 contractes a l'any (2012-2016), els més demandats són els empleats domèstics (35% d'indefinits), 
Administratius amb atenció al públic (27, 

35 Perfils més demandats 
En termes quantitatius (més contractació total), les ocupacions més demandades són els peons agraris (34% dels 
contractes), els peons de la manufactura (6%), treballadors indústria alimentària (5%), Personal de neteja (5%) i 
Assalariats de la restauració  

39 Reciclatge dels treballadors 
El 73,7% dels empresaris (segons enquesta) declaren que els seus treballadors participen en activitats de reciclatge 
no obligatòries. Les xifres més baixes les trobem a les empreses petites (64% entre 2 i 10 treballadors) i les més 
altes a les empreses grans (100% a partir de 100 treballadors). 
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ID Resum del factor Descripció de la fortalesa 

40 
Formació més interessant dels 
treballadors 

En termes de formació, el nivell formatiu més demandat en relació a les futures contractacions (segons enquesta) és 
FP2/CFGS (60% dels casos). 

41 
Ocupacions de més difícil 
cobertura 

Es fa palesa la necessitat dels següents perfils (segons enquesta): instal·ladors i muntadors, comercials 
especialitzats, comptables i administratius. També es detecten mancances al sector de la fusta, especialistes 
agraris i programadors informàtics. 

54 
Exigència de l'usuari respecte el 
servei 

Es considera que l'exigència de idoneïtat del servei per part dels usuaris ha crescut durant els darrers temps, 
possiblement a causa de la major competència que hi ha al mercat de treball. 

55 
Exigència de l'empresa respecte el 
treballador 

L'empresa actual ha canviat la seva orientació des d'un enfocament merament curricular a una exigència també 
d'aptituds ocupacionals: responsabilitat, implicació, serietat, etcètera. 

 

2.2. Selecció i priorització dels factors crítics 

Un cop disposem de l’anàlisi DAFO, s’ha realitzat una activitat participativa de priorització dels 

Factors Crítics d’Èxit. Aquesta activitat és preceptiva perquè, atenent el número de factors que 

s’han obtingut, no seria viable proposar creuaments estratègics de tots els factors interns amb tots 

els factors externs, atès que el número d’estratègies obtingudes seria tant gran que no es podria 

manejar.  

 Metodologia 

La sessió es va realitzar el dia 25 d’octubre de 2017, entre les 10 i les 13 hores, amb la participació 

de 16 persones, entre els quals hi havia representants sindicals, patronals, del tercer sector i de 

Benvinguda de la jornada participativa a càrrec de Rafael Peris, 
regidor de Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de 

l’Ocupació i l’Emprenedoria de la Paeria 
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l’administració pública, així com personal tècnic de l’IMO. El mecanisme de desenvolupament dels 

factors es detalla a continuació. 

 Activitat 1: definició de factors crítics interns (45’) 

En primer lloc es llegiran els factors que corresponen a la dimensió interna, a fi de clarificar dubtes 

i assegurar-se que tothom entén el significat del factor.  

TASCA DEL GRUP (30’): Cal escriure una sèrie de factors que reflecteixi, de la millor manera 

possible, la vostra opinió sobre els següents àmbits:  

 Les característiques dels serveis d’ocupació.  

 Els equipaments i instal·lacions. 

 L’estratègia en matèria d’ocupació.  

 Els recursos humans.  

 Els recursos financers. 

A la taula teniu un llistat d’exemple, el qual podeu fer-lo servir per agafar idees. Podeu afegir els 

factors que considereu adients, agafar els de la llista que us semblin més interessants o 

importants, crear-ne de nous a partir de la llista, etcètera.  

Els criteris per aquesta tasca són:  

Resultats de l’activitat de definició dels FCE interns (a la imatge, 
les Debilitats) 
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 REDACCIÓ CLARA DELS FACTORS: La redacció ha de ser clara i inequívoca. Quan escrivim un 

factor ha de quedar molt clar a què ens referim. No cal afegir dades quantitatives, però hem de 

procurar que allò que escrivim sigui demostrable o que sigui compartit pel grup.   

 NÚMERO DE FACTORS PER ÀMBIT: No hi ha cap número de factors mínim ni màxim, però és 

important contenir el número perquè si no esdevé impossible de manejar. Una quinzena de 

factors seria més que suficient. En tot cas, l’important és que a l’acabar cregueu que es 

reflecteix la vostra opinió sobre els quatre àmbits plantejats.  

Cada vegada es localitzi un factor s’ha d’apuntar amb lletra ben clara a un post-it. És important 

donar-li un codi per identificar-lo: el nom de la vostra taula, un número correlatiu i debilitats en un 

color i fortaleses en un altre.  

POSADA EN COMÚ: Un cop cada grup hagi enllestit el seu llistat de factors, es passarà a posar-los 

en comú. Aquesta activitat es farà preguntant un a un sobre els factors que s’han localitzat i 

enganxant-los a la paret. Tal com vagin sortint nous factors s’aniran creant relacions, enganxant 

factors a prop dels relacionats o dibuixant fletxes. En aquest moment, sempre que sigui possible 

també es realitzarà una tasca d’agrupació de factors.  

 Activitat 2: definició de factors crítics externs 

En primer lloc es llegiran els factors que corresponen a la dimensió externa, a fi de clarificar dubtes 

i assegurar-se que tothom entén el significat del factor.  

Resultats de l’activitat de definició dels FCE interns (a la imatge, 
les Amenaces) 
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TASCA DEL GRUP (30’): La metodologia és la mateixa que a l’activitat anterior, però aquest cop es 

demana que el resultat dels factors seleccionats reflecteixi, de la millor manera possible, la vostra 

opinió sobre:  

 Els beneficiaris del servei. 

 La demografia i el mercat de treball. 

 La situació legal. 

 La situació macroeconòmica.  

POSADA EN COMÚ: La mateixa metodologia que el punt anterior.  

 Activitat 3: construcció de la matriu DAFO-FCE 

Un cop tenim tots els factors enganxats a la paret i agrupats, cal prioritzar-los segons la 

importància subjectiva que cada persona li atorgui. Per fer-ho, desfarem els grups inicials i 

formarem en 4 grups el més heterogenis possible, amb perfils diversos. Un grup s’encarregarà de 

les debilitats, un altre de les fortaleses, un altres de les amenaces i un altre de les oportunitats.  

TASCA DEL GRUP: La priorització consisteix en comparar els factors entre ells i determinar quins 

són més importants. En funció del número de factors que superin les activitats anteriors, caldrà 

seleccionar un màxim de 15 factors i ordenar-los de major a menor importància.  

Cal que s’anotin els factors a un post-it i es vagin ordenant a cada taula. Un cop s’acordi l’ordre de 

priorització, cada grup exposarà els factors seleccionats i l’ordre d’importància i els anirem 

enganxant a la pissarra, dibuixant la forma definitiva del DAFO.  
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Durant l’exposició i formació del DAFO final, el grup podrà fer aportacions a l’ordre proposat.  

 Anàlisi DAFO participatiu 

El resultat d’aquestes tres activitats és un anàlisi DAFO format pels factors crítics d’èxit, el qual  es 

presenta a continuació.  

 Debilitats crítiques 

 La inflexibilitat dels serveis d’ocupació:  

 Els serveis d’ocupació són poc flexibles, el qual ocasiona que ens trobem que 

s’ofereixin serveis que no tenen demanda, al mateix temps que determinats perfils no 

tenen servei.  

 Els serveis d’ocupació que es presten manquen d’un enfocament global. El servei està 

fragmentat, no té un enfocament prou centrat en la persona, el qual suposa que ens 

concentrem en el propi servei enlloc de la necessitat de la persona.  

 Es troba a faltar un major rol del SOC en matèria d’ocupació.  

 Els tècnics no es dediquen a allò que fan millor.  

 L’excés de burocràcia i tasca administrativa derivada de les justificacions, el seguiment 

i altres activitats suposa que els tècnics dediquen molt de temps a activitats 

burocràtiques, enlloc de poder-se concentrar en l’atenció a les persones.  
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 Les instal·lacions i equipaments són poc adequades a les necessitats canviants del mercat.  

 Adaptar-se a un  mercat àgil i dinàmic demanda d’unes instal·lacions flexibles, però tant 

les homologacions com la pròpia instal·lació fa que tinguem poca capacitat 

d’aconseguir-ho.  

 La manca de col·laboració entre empresa i entorn formatiu condiciona també que no 

puguem disposar d’instal·lacions més adequades, les quals moltes vegades sí les 

podríem trobar al sector privat o que sí disposen altres entitats, però que no compartim.  

 Poca coordinació entre els ens amb competència en ocupació, la principal conseqüència és 

l’aparició d’actuacions duplicades.  

 Existeix una forta competència entre les entitats, especialment plausible en matèria 

formativa, però existent a tots els àmbits. L’organització del propi sistema de 

programes afavoreix que sigui així.  

 Desconeixement dels recursos que disposen els diferents ens.  

 Manca de comunicació i col·laboració dels agents socials.  

 Poc treball en xarxa.  

 Dificultats d’accés als empresaris.  

 Poca estabilitat en els projectes d’ocupació i les Polítiques Actives d’Ocupació (PAO). 
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 Manca de recursos tècnics i financers propis, el qual suposa una dependència absoluta 

del finançament extern.  

 La incertesa del finançament a mig termini i la dependència dels programes.  

 La discontinuïtat dels equips de govern es tradueix en canvis en les línies generals de 

les PAO. 

 La planificació d’actuacions és complexa i la carència d’un pla estratègic compartit.  

 Manca de dades objectives del mercat laboral.  

 Necessitat de més traçabilitat i seguiment dels impactes de les actuacions sobre 

l’usuari.  

 Dificultat per dissenyar PAO més adequades a la realitat local.  

 Fortaleses crítiques 

 El sistema de qualitat permet una unificació i organització dels serveis que redunda en positiu 

a l’usuari.  

 Tot i la significativa demanda, el servei continua podent oferir una atenció personalitzada a 

totes les persones que ho demanen.  

 Infraestructures de qualitat i adaptades.  

 Personal tècnic qualificat i especialitzat.  

 Alta qualificació dels professionals i tècnics que treballen en matèria d’ocupació.  
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 Aquesta qualificació suposa una capacitat d’adaptar-se als canvis i a les situacions 

externes per part de les entitats.  

 Diversitat d’entitats que treballen per l’ocupació.  

 Entitats especialitzades conviuen amb entitats més genèriques.  

 Hi ha nombroses entitats, encapçalades per la UdL, que tenen la capacitat de liderar la 

generació de coneixement tècnic i especialitzat.  

 Amenaces crítiques 

 Precarització del mercat laboral. 

 Elevada estacionalitat del mercat de treball.  

 Els objectius que persegueixen les polítiques socials i laborals, incloent la legislació 

laboral no són adequats a la necessitat del territori.  

 Inexistència de serveis i recursos adequats per persones en situació d’irregularitat 

legal.  

 Desequilibri entre la formació de les persones i els llocs de treball que ocupen.  

 Cronificació creixent de la situació d’atur de determinats col·lectius.  

 Els ajuts socials dificulten la inserció.  

 Dificultat d’inserció dels col·lectius vulnerables.  
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 Increment de les persones en risc d’exclusió.  

 Diversitat dels beneficiaris i necessitats a les que donar resposta.  

 Convivència de tres perfils generals desiguals dins un mercat canviant, amb 

necessitats diferents.  

 L’usuari en general, així com l’empresa, desconeix els serveis que s’ofereixen.  

 Els programes no s’adeqüen a les veritables necessitats del territori.  

 Els programes no es defineixen des de l’àmbit local.  

 La possibilitat d’oferir serveis als usuaris queda condicionada a les convocatòries.  

 La normativa i l’excés de burocràcia vinculada als programes alenteix  els processos 

d’adequació de les PAO.  

 El mercat de treball és canviant i dinàmic en comparació a les estructures inflexibles 

pròpies dels programes.  

 Manca una veritable cultura empresarial moderna, principalment a la PIME i la microempresa.  

 Resistència a la col·laboració empresarial.  

 Percepció exagerada del cost de la formació per les petites empreses. 

 Dificultat per part de la pròpia empresa per definir les seves pròpies necessitats 

laborals.  
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 Els factors polítics externs condicionen les polítiques d’ocupació.  

 Les fronteres administratives no són coherents amb la realitat del servei.  

 La globalització és un element que complica la realitat de les PAO, ja que afegeix noves 

dimensions de treball.  

 Oportunitats crítiques 

 L’usuari té una veritable necessitat del servei.  

 L’especialització permet acostar-se a les necessitats de l’usuari.  

 L’autoocupació pot ésser positiva.  

 La polivalència incrementa les oportunitats d’ocupació.  

 La globalització ofereix oportunitats al mercat de treball.  

 La nova llei del SOC hauria de permetre apropar les PAO a la realitat del territori.  
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 Anàlisi DAFO-FCE 

Taula 1: Resultat dinàmica DAFO 

DEBILITATS 

 Inflexibilitat dels serveis d’ocupació.  
 Els tècnics no es dediquen a allò que fan millor.  
 Les instal·lacions i equipaments són poc adequats a les 

necessitats canviants del mercat.  
 Poca coordinació entre els ens amb competència en matèria 

d’ocupació.  
 Poca estabilitat en els projectes d’ocupació i les PAO.  
 La planificació d’actuacions és complexa i manca un pla 

estratègic compartit.  

 La Qualitat permet una unificació i organització dels serveis 
positiva per l’usuari.  

 El servei continua oferint una atenció personalitzada a tots 
els usuaris.  

 Infraestructures de qualitat.  
 Personal tècnic qualificat i especialitzat.  
 Diversitat d’entitats que treballen per l’ocupació.  

FO
RTALESES 

AM
EN

ACES 

 Precarització del mercat laboral.  
 Cronificació creixent de la situació d’atur de certs 

col·lectius.  
 Diversitat de beneficiaris i necessitats a les que donar 

resposta.  
 Els programes no s’adeqüen a les necessitats del territori.   
 Manca una veritable cultura empresarial moderna, 

principalment a la PIME i microempresa.  
 Els factors polítics externs condicionen les PAO.  
 Les fronteres administratives no són adients a la realitat del 

servei.  
 La globalització afegeix complexitat a les PAO.  

 Servei amb demanda, l’usuari té una veritable necessitat.  
 L’especialització permet acostar-se a les necessitats de 

l’usuari.  
 L’autoocupació pot ser una alternativa positiva.  
 La polivalència incrementa les oportunitats d’ocupació. 
 La globalització ofereix oportunitats al mercat de treball.  
 La nova llei del SOC hauria de permetre apropar les PAO a 

la realitat del territori.  

O
PO

RTU
N

ITATS 
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 Recull d’idees força 

Les idees força són els eixos que reflecteixen els principals elements de debat que s’han fet palesos 

durant la sessió participativa:  

 Les PAO són quelcom necessari que s’ha de mantenir. El servei que es presta és necessari, hi 

ha una demanda tangible per part de la ciutadania; però hem saber situar el beneficiari al centre 

de les PAO.  

 Cal adequar les PAO a un món globalitzat i en canvi constant i accelerat. En un món globalitzat, 

el mercat de treball esdevé dinàmic, complex i canviant, però també creix el risc de 

precarització. Els canvis són cada vegada més ràpids, el qual és una dificultat afegida per 

trobar respostes a les noves necessitats. La regulació laboral sembla enfocada a la creació 

d’ocupació, independentment de la qualitat, quelcom que és no desitjat, perquè suposa 

l’aparició de col·lectius vulnerables, cronificació de l’atur i augment de persones en exclusió. 

Davant tot això, la necessitat de disposar d’informació actualitzada i de qualitat sobre el mercat 

laboral i l’impacte de les PAO esdevé un imperatiu per aconseguir els nostres objectius.  

 Els serveis d’ocupació es consideren inflexibles. Els programes, tot i que són la fórmula per 

aconseguir recursos tècnics i econòmics, sovint no estan plantejats de forma prou adequada 

a la realitat del territori: generen projectes sense persones i persones sense projectes, impedeixen 

que els tècnics dediquin tot el seu temps a oferir el servei pel qual són contractats ( a causa de 

les justificacions), dificulten que els equipaments formatius s’adeqüi a les necessitats del 

mercat, etcètera.  
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 Serveis d’ocupació estan massa condicionats pels programes. Els programes, com la Qualitat, 

són beneficiosos perquè aporten recursos tècnics, econòmics i procediments regulats, però 

han esdevingut un condicionant massa fort per les accions d’ocupació: les homologacions, els 

procediments, les justificacions... són elements d’inflexibilitat que no ens permeten adequar-

nos a les necessitats canviants i perjudiquen la qualitat que rep l’usuari.  

 Cal reduir la competència, mitjançant la coordinació i treball en xarxa. Ha Lleida hi ha 

nombroses entitats que treballen en ocupació, amb tècnics altament qualificats i bons 

equipaments que cobreixen molts perfils d’usuaris. Tot i això, les institucions no estan 

coordinades, el qual acaba suposant una reducció de la qualitat del servei. Aquesta 

descoordinació s’origina en un enfocament excessivament competitiu dins el sector públic, 

generant rivalitats i dificultant el treball en xarxa i la cooperació. 

 És necessària més cooperació pública - privada. Cal una major cooperació pública privada. La 

prospecció és una activitat cada vegada més important, fonamental per entendre les 

necessitats de l’empresa, que hem de potenciar. Però també l’empresa ha d’evolucionar i 

modernitzar-se. La PIME, però sobretot la microempresa, ha d’entendre que la col·laboració, la 

formació continuada i la responsabilitat social genera beneficis.  

 La incertesa a l’entorn genera discontinuïtat a les PAO. La inestabilitat política local i supralocal 

es trasllada a l’administració i genera incertesa. Els factors externs condicionen les PAO i la 

seva continuïtat: canvien els tècnics, els programes, i els objectius, però els beneficiaris 

segueixen igual.  
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 La planificació d’accions és complexa. Els límits administratius no coincideixen amb els límits 

econòmics i socials, la inestabilitat política es trasllada a l’administració, els recursos depenen 

de tercers, coexisteixen nombrosos perfils amb necessitats diferents i la competència 

destructiva suposa un gran repte a superar.  

2.3. Construcció de les línies estratègiques i objectius centrals 

La construcció de les línies estratègiques és el nucli d’aquest document. A partir de la metodologia 

emprada fins el moment, la qual és recollida per l’anàlisi DAFO i la fase participativa, s’ha realitzat 

un segon anàlisi dels elements de valor i s’ha construït un seguit de línies estratègiques, les quals 

al seu temps han estat desglossades en objectius centrals. Com ja hem vist, la matriu CAME ens 

ofereix algunes línies d’actuació relativament clares, però cal que s’hi afegeixi l’enfocament 

competitiu per tenir una visió estratègica real.  

Per aconseguir-ho, en aquest punt, a partir dels elements detectats durant les fases anteriors, es 

realitzarà un seguit de creuament entre els factors crítics, amb la següent lògica:  

 Fortalesa + Oportunitat = Estratègia ofensiva. Aquest tipus d’estratègies es basen en les 

fortaleses combinades amb les oportunitats i promouen activitats agressives amb la 

competència orientades a reforçar el lideratge de l’organització.  

 Fortalesa + Amenaça = Estratègia defensiva. Aquestes estratègies parteixen d’una situació de 

fortalesa interna, però combinada amb una situació externa poc favorable. Es fonamenten en 

subratllar els elements diferencials d’un territori per superar la situació desfavorable.  
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 Debilitat + Oportunitat = Estratègia de revitalització. Aquest tipus d’estratègies es basen en 

aprofitar les oportunitats per superar les debilitats. Des d’un enfocament bàsic, el sentit de 

l’estratègia és que l’organització ha d’impulsar un seguit de canvis els quals permetin aprofitar 

les oportunitats. 

 Debilitat + Amenaça = Estratègia de supervivència. Aquestes són les situacions més 

complicades per afrontar per una organització, ja que no tenen cap element per recolzar-se a 

nivell intern o extern. En aquest sentit, la lògica estratègica diu que davant aquest tipus d’acció 

cal esperar a que la situació externa canviï per implementar els canvis organitzatius necessaris. 

 Metodologia  

Per generar els creuaments estratègics i els objectius centrals s’ha realitzat una segona dinàmica 

participativa, el dia 7 de novembre de 2017. La sessió consta de dues activitats. D’una banda, la 

priorització dels factors crítics proposats en el DAFO i de l’altra, la construcció d’estratègies 

pròpiament dita.  

 Activitat 1: priorització de Factors Crítics 

La primera activitat consisteix en valorar els FCE inclosos en el DAFO numèricament. S’explica als 

participants que cal valorar cadascun dels factors amb un número, donant 5 punts al factor més 

important i, correlativament, 4 al segon, 3 al tercer, 2 al quart i 1 al cinquè. S’estableix el límit de 

cinc punts perquè és el número menor de factors dins les dimensions del DAFO – FCE. Cada grup 

realitza la seva proposta i finalment es posen en comú.  



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 
 

 Pàgina 37 
 
 

Per al càlcul de la prioritat de cada factor es sumen els valors que cada grup ha atorgat. Els casos 

d’empat es solucionen recomptant el número de primeres prioritzacions (és a dir, quantes 

valoracions de 5 punts ha obtingut). Si l’empat persisteix, es compten les segones prioritzacions 

(quants 4) i així successivament.  

 Activitat 2: construcció d’estratègies 

La proposta estratègica es construeix mitjançant dos passos. En primer lloc, s’introdueix una 

matriu CAME en correspondència la matriu DAFO proposada, la qual permet començar a inferir les 

diferents estratègies que caldrà seguir. La metodologia CAME és basada en la idea de: 

1. Corregir Debilitats. 

2. Afrontar Amenaces.  

3. Mantenir Fortaleses 

4. Explotar Oportunitats.  

En aquesta activitat definirem un seguit d’àmbits d’actuació a partir de la situació fotografiada. Es 

tracta de creuar els factors crítics interns amb els externs. Per fer-ho, a partir dels FCE definits, 

prendrem en consideració la guia següent:  

1. FO: Com podem utilitzar les oportunitats emprant les meves fortaleses? 

2. FA: En quines fortaleses ens podem recolzar per protegir-nos de les amenaces? 

3. DO: Com podem corregir les nostres febleses aprofitant les oportunitats que se’ns presenten? 

4. DA: Com podem sobreviure a les amenaces que afecten les nostres debilitats? 
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A grans trets, l’enfocament d’una línia estratègica consisteix en l’articulació de projectes i 

programes que condueixen a l’obtenció dels objectius mitjançant:  

1. El recolzament en els punts forts. 

2. La correcció dels punts febles.  

3. La utilització de les oportunitats.  

4. La prevenció de les amenaces.  

TASCA DEL GRUP: Aquesta activitat es farà mitjançant el gran grup. El dinamitzador demanarà als 

participants que enumerin un seguit d’àrees d’intervenció que es considerin adequades a partir de 

la fotografia realitzada al DAFO i que descriguin els objectius perseguits d’aquestes àrees 

d’intervenció. En la descripció d’objectius s’han de prendre en consideració els factors interns i els 

condicionants externs que figuren al DAFO.  

 Priorització de factors 

L’activitat de priorització de factors resulta en el següent: 

Taula 2: Resultat de la dinàmica de priorització (DEBILITATS) 

Codi Factor crític Taula 1 Taula 2 Taula 3 Sumatori* 
DC6 La planificació d’actuacions és complexa i manca un pla estratègic compartit.  5 4 5 14 
DC1 Inflexibilitat dels serveis d’ocupació.  2 5 4 11 
DC4 Poca coordinació entre els ens amb competència en matèria d’ocupació.  5 3 3 11 
DC5 Poca estabilitat en els projectes d’ocupació i les PAO.  4 1 3 8 
DC3 Les instal·lacions i equipaments són poc adequats a les necessitats canviants del mercat.  0 2 2 4 
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DC2 Els tècnics no es dediquen a allò que fan millor.  1 0 1 2 
*Els casos d’empat es resolen pel número de prioritzacions més altes. En aquest cas, DC 1 havia rebut una primera priorització i una segona, mentre que DC4 té una primera priorització però cap segona.  

 

Com podem veure, Debilitat Crítica 6, és la més important pels actors participants. Aquesta és 

relacionada amb la dificultat per planificar actuacions, la qual inclou els factors de manca de dades 

del mercat laboral, la necessitat de més traçabilitat i els problemes per dissenyar PAO adequades 

a la realitat local.  

En segon lloc trobem la DC1, la inflexibilitat dels serveis d’ocupació, la qual també inclou els 

problemes d’adequació dels perfils als programes, la manca d’un enfocament global que prioritzi 

la persona i una reclamació d’un major paper del SOC en el procés.  

El tercer factor prioritzat és el DC4, la manca de coordinació entre els ens amb competència en 

matèria d’ocupació, dins el qual trobem la competència entre les entitats, el desconeixement dels 

recursos que disposen els diferents ens, la manca de comunicació, manca de treball en xarxa i la 

dificultat d’accedir als empresaris.  

Taula 3: Resultat de la dinàmica de priorització (FORTALESES) 

Codi Factor crític Taula 1 Taula 2 Taula 3 Sumatori* 
FC5 Diversitat d’entitats que treballen per l’ocupació.  3 5 4 12 
FC1 La Qualitat permet una unificació i organització dels serveis positiva per l’usuari.  2 4 5 11 
FC4 Personal tècnic qualificat i especialitzat.  5 2 2 9 
FC2 El servei continua oferint una atenció personalitzada a tots els usuaris.  4 3 3 10 
FC3 Infraestructures de qualitat.  1 1 1 3 

*Els casos d’empat es resolen pel número de prioritzacions més altes. En aquest cas, FC4 queda com tercera priorització tot i sumar menys punts, ja que rep una priorització màxima, mentre que FC2 no en té cap.  
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Pel que fa a les Fortaleses, veiem que la FC5, la diversitat d’entitats que treballen per l’ocupació és 

la més important pels participants. En segon lloc apareix la capacitat del sistema de qualitat per 

homogeneïtzar i organitzar els serveis i la presència de personal tècnic qualificat seria la tercera.  

Taula 4: Resultat de la dinàmica de priorització (AMENACES) 

Codi Factor crític Taula 1 Taula 2 Taula 3 Sumatori* 

AC4 Els programes no s’adeqüen a les necessitats del territori.   5 5 2 12 
AC5 Manca una veritable cultura empresarial moderna, principalment a la PIME i microempresa.  0 4 5 9 
AC2 Cronificació creixent de la situació d’atur de certs col·lectius.  3 2 4 9 
AC6 Els factors polítics externs condicionen les PAO.  4 1 0 5 
AC1 Precarització del mercat laboral.  3 3 3 9 
AC3 Diversitat de beneficiaris i necessitats a les que donar resposta.  2 0 0 2 
AC7 Les fronteres administratives no són adients a la realitat del servei.  1 0 1 2 
AC8 La globalització afegeix complexitat a les PAO.  1 0 0 1 

*Els casos d’empat es resolen pel número de prioritzacions més altes. En aquest cas, AC5 queda segona perquè té una primera priorització i AC2 no en té cap.  

Dins les amenaces, el factor amb més prioritzacions han estat el AC4: els programes no s’adeqüen 

a les veritables necessitats del territori, factor que inclou la manca de definició dels programes des 

de l’àmbit local, el fet que les convocatòries condiciona la possibilitat d’oferir serveis, l’alentiment 

dels processos d’adequació de les PAO a causa de la normativa i excés de burocràcia i que els 

programes redueixen la capacitat d’adequar-se al mercat de treball canviant i dinàmic.  
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En segon lloc s’ha prioritzat la AC5, la manca d’una veritable cultura empresarial moderna, quelcom 

que inclou la resistència a la col·laboració empresarial, l’exagerada percepció sobre el cost de la 

formació a la petita empresa i la dificultat per part de la pròpia empresa per definir llurs necessitats 

laborals.  

El tercer element prioritzat és l’AC2, cronificació creixent de la situació d’atur per determinats 

col·lectius, dins el qual trobem que els ajuts socials dificulten la inserció, la pròpia dificultat 

d’inserció dels col·lectius vulnerables i l’increment de les persones en risc d’exclusió.  

Taula 5: Resultat de la dinàmica de priorització (OPORTUNITATS) 

Codi Factor crític Taula 1 Taula 2 Taula 3 Sumatori* 

OC6 La nova llei del SOC hauria de permetre apropar les PAO a la realitat del territori.  5 5 2 12 
OC2 L’especialització del servei permet acostar-se a les necessitats de l’usuari.  3 3 5 11 
OC1 Servei amb demanda, l’usuari té una veritable necessitat.  4 4 4 12 
OC4 La polivalència incrementa les oportunitats d’ocupació de l’usuari. 2 1 3 6 
OC5 La globalització ofereix oportunitats al mercat de treball.  1 2 1 4 
OC3 L’autoocupació pot ser una alternativa positiva.  0 0 0 0 

*Els casos d’empat es resolen pel número de prioritzacions més altes. En aquest cas, OC2 queda segona perquè té una primera priorització i OC1 no en té cap.  

Pel que fa a les oportunitats, trobem que el més prioritzat ha estat l’OC6, la possibilitat que la nova 

Llei del SOC serveixi per apropar les PAO al territori, seguida per l’OC2, l’especialització dels serveis 

permet acostar-se a les necessitats de l’usuari i l’OC1, que és tracta d’un servei amb demanda, 

l’usuari en té veritable necessitat.  
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Finalment, només a tall informatiu, proposem una taula amb la priorització en general dels factors, 

segons la metodologia descrita.  

Taula 6: Resultat de la dinàmica de priorització (TOTS ELS FACTORS) 

Codi Factor crític Taula 1 Taula 2 Taula 3 Sumatori* 
DC6 La planificació d’actuacions és complexa i manca un pla estratègic compartit.  5 4 5 14 
AC4 Els programes no s’adeqüen a les necessitats del territori.   5 5 2 12 
OC6 La nova llei del SOC hauria de permetre apropar les PAO a la realitat del territori.  5 5 2 12 
FC5 Diversitat d’entitats que treballen per l’ocupació.  3 5 4 12 
DC1 Inflexibilitat dels serveis d’ocupació.  2 5 4 11 
FC1 La Qualitat permet una unificació i organització dels serveis positiva per l’usuari.  2 4 5 11 
AC5 Manca una veritable cultura empresarial moderna, principalment a la PIME i microempresa.  0 4 5 9 
DC4 Poca coordinació entre els ens amb competència en matèria d’ocupació.  5 3 3 11 
OC2 L’especialització permet acostar-se a les necessitats de l’usuari.  3 3 5 11 
FC4 Personal tècnic qualificat i especialitzat.  5 2 2 9 
OC1 Servei amb demanda, l’usuari té una veritable necessitat.  4 4 4 12 
FC2 El servei continua oferint una atenció personalitzada a tots els usuaris.  4 3 3 10 
AC2 Cronificació creixent de la situació d’atur de certs col·lectius.  3 2 4 9 
DC5 Poca estabilitat en els projectes d’ocupació i les PAO.  4 1 3 8 
AC6 Els factors polítics externs condicionen les PAO.  4 1 0 5 
AC1 Precarització del mercat laboral.  3 3 3 9 
OC4 La polivalència incrementa les oportunitats d’ocupació. 2 1 3 6 
DC3 Les instal·lacions i equipaments són poc adequats a les necessitats canviants del mercat.  0 2 2 4 
OC5 La globalització ofereix oportunitats al mercat de treball.  1 2 1 4 
AC3 Diversitat de beneficiaris i necessitats a les que donar resposta.  2 0 0 2 
FC3 Infraestructures de qualitat.  1 1 1 3 
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Codi Factor crític Taula 1 Taula 2 Taula 3 Sumatori* 
AC7 Les fronteres administratives no són adients a la realitat del servei.  1 0 1 2 
DC2 Els tècnics no es dediquen a allò que fan millor.  1 0 1 2 
AC8 La globalització afegeix complexitat a les PAO.  1 0 0 1 
OC3 L’autoocupació pot ser una alternativa positiva.  0 0 0 0 

*Els casos d’empat es resolen pel número de prioritzacions més altes. 

En general, com podem veure a la taula, podem veure que hi ha quatre factors que sumen 12 o més 

punts, és a dir, un mínim de tres segones prioritzacions, el qual ens fa pensar que són elements de 

gran importància:  

 DC6: Dificultat de la planificació d’accions i manca d’un pla estratègic compartit.  

 AC4: Els programes no s’adeqüen a les necessitats del territori.  

 OC6: La nova llei del SOC hauria de permetre apropar les PAO a la realitat del territori.  

 FC5: Diversitat d’entitats que treballen per l’ocupació.  
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 Matriu CAME 

Taula 7: Matriu CAME 

CO
RR

EG
IR 

 Simplificar la planificació d’actuacions i realitzar un pla 
estratègic compartit (DC6) 

 Flexibilitzar els serveis d’ocupació (DC1) 
 Coordinar els ens amb competència en PAO (DC4).  
 Mantenir en el temps els projectes PAO (DC5). 
 Adequar els equipaments a les necessitats canviants del 

mercat de treball (DC3). 
 Dedicar tot el temps dels tècnics a prestar serveis (DC2). 

 

 Mantenir la diversitat d’entitats que treballen per l’ocupació 
(FC5). 

 Mantenir la Qualitat per unificar i organitzar dels serveis 
(FC1). 

 Mantenir el personal tècnic (FC4).  
 Mantenir l’atenció personalitzada (FC2).  
 Mantenir les infraestructures de qualitat (FC3) 

 

M
AN

TEN
IR 

AFR
O

N
TAR 

 Apropar els programes a la realitat del territori (AC4). 
 Introduir una cultura empresarial moderna (AC5).  
 Trencar amb la cronificació de l’atur dels col·lectis 

vulnerables (AC2).  
 Desvincular les PAO dels factors polítics externs (AC6).  
 Dignificar el mercat laboral (AC1).  
 Adaptar-se a la diversitat d’usuaris i necessitats (AC3).  
 Superar els límits administratius en relació a la realitat del 

servei (AC7).  
 Tenir en compte que la globalització complica les PAO 

(AC8).  

 Aprofitar la nova regulació del SOC per apropar les PAO al 
territori (OC6). 

 Especialitzar el servei per adequar-se a les necessitats de 
l’usuari (OC2). 

 Visibilitzar que és un servei amb demanda i veritablement 
necessitat (OC1). 

 Afavorir usuaris polivalents per incrementar les 
possibilitats d’ocupació (OC4). 

 Internacionalitzar i globalitzar la cerca d’ocupació (OC5).  
 Afavorir l’autoocupació en els casos que sigui possible 

(OC3).  

EXPLO
TAR 



Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local. 

 
 
 

 Pàgina 45 
 
 

 Proposta estratègica 

A partir de les metodologies anteriors, arribem a la possibilitat de realitzar una proposta 

d’estratègia general, la qual es plasma a la imatge següent:  

Figura 1: Proposta estratègica a la participació 
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 Síntesi general de l’estratègia 

L’estratègia proposada té diversos elements. Es genera a partir de la DC6, la qual és la que té més 

prioritzacions. Amb la voluntat de corregir la dificultat de la planificació i la manca d’un pla 

estratègic compartit, es van sumant al plantejament altres factors que s’hi relacionen, així com 

noves idees que el quòrum accepta.  

 L’objectiu central de l’estratègia apunta a l’especialització de les entitats en relació als 

destinataris per trencar amb les dinàmiques de competència no desitjada i rivalitat. Es 

considera que, tot i que hi ha unes entitats que són més genèriques, en termes generals les 

entitats estan adaptades segons col·lectius de referència. D’aquesta conveniència 

d’especialització n’apareix la primera necessitat, ja que el model actual competitiu genera 

rivalitat i desconfiança.  

 Necessitem un coneixement real del mercat de treball local per poder planificar les PAO en 

funció de les veritables necessitats del territori. La informació s’ha d’entendre com 

coneixement, no s’accepta la possibilitat que es creï un possible observatori que únicament es 

dediqui analitzar les dades que són a l’abast de tothom (Observatori del mercat de treball, 

IDESCAT, etcètera), sinó que es requereixen estudis específics sobre Lleida i el seu àmbit 

d’influència que permetin planificar PAO conjuntes, adequades i amb veritable impacte sobre 

el territori i que, a més a més, aquest coneixement sigui compartit i a l’abast de tothom.  

 Cal coordinar les entitats amb competència en matèria de PAO per especialitzar-se i prestar un 

servei més adient, així com poder assolir projectes compartits de major impacte potencial. La 
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diversitat d’entitats es considerada quelcom clarament positiu, ja que afavoreix l’objectiu 

pretès de la especialització, però en l’actualitat no estan coordinades, no coneixen els recursos 

d’unes i altres i això genera desconfiança. El problema de partida que genera la desconfiança 

sembla ser el plantejament dels programes, el qual afavoreix un tipus de competència no 

desitjat entre les entitats, especialment en  matèria formativa. Es destaca la importància de 

guanyar poder i influència a través de la coordinació, el qual també hauria de permetre captar 

més recursos i afavorir l’estabilitat.  

 Cal compartir recursos i treballar en xarxa per poder donar respostes als canvis del mercat. No 

solament s’aposta per una major coordinació entre les entitats. El coneixement del mercat de 

treball ha de servir també per generar confiança entre els agents, mitjançant el qual poder 

plantejar-se objectius més elevats: compartir recursos, instal·lacions, realitzar projectes 

comuns, etcètera.  

 Cal agilitzar els processos burocràtics per ser més eficaços en la prestació del nostre servei, 

com són les justificacions, ja que és quelcom que suposa haver d’invertir massa temps en 

activitats que no suposen cap benefici per les persones demandants. S’accepta que no es pot 

prescindir d’aquesta activitat perquè té una funció de seguiment i control, però hauria de ser 

més simple per poder reduir la burocràcia. Es considera que la combinació d’una adient 

planificació i desburocratització permetrà especialitzar-se.  

 Cal fomentar estructures de govern horitzontals per apropar la presa de decisions a les 

necessitats de les persones beneficiàries: hi ha massa distància entre les persones que reben 
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el servei i les que prenen les decisions, el qual alenteix tot el procés i fa que els programes que 

s’implementin no siguin els més adequats a les necessitats de la ciutadania.  

 Cal crear eines compartides i sistematitzades, fer compatibles les bases de dades i propiciar el 

treball col·laboratiu per possibilitar un marc general de treball en xarxa. Les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació (TIC) han de servir per facilitar el treball del personal tècnic, 

compartir la informació i permetre un millor servei a l’usuari. Fer compatibles i compartir bases 

de dades hauria de servir per millorar tot el sistema de derivacions i preseleccions, el qual és 

propicia la idea de finestreta única de l’ocupació, un element clau per aconseguir que les 

persones demandants d’ocupació rebin els serveis més especialitzats i adequats a les seves 

necessitats.  

 Cal apostar per la formació continuada entre el personal tècnic per mantenir els beneficis per 

la Qualitat. La Qualitat és un element  fonamental dins una estratègia de treball en xarxa, ja que 

permet homogeneïtzar i garantir una adequació elevada de totes les entitats a les necessitats 

dels beneficiaris. En aquest punt, el personal tècnic és l’element clau, ja que és, en última 

instància, el responsable de la prestació del servei. Per tant, cal garantir que tot el personal té 

una formació mínima i especialitzada, coneixements tècnics i de la situació del mercat de 

treball adients i actualitzats.   

 Cal apropar el món de l’empresa i el sector públic per propiciar un teixit econòmic més modern 

i basat en el coneixement. La capacitat d’aconseguir el coneixement necessari depèn en gran 

mesura de la col·laboració entre els sectors públics i privats, pel qual també és necessari que 
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tots els agents que participin comparteixin visions i objectius. En aquest sentit, posar a 

disposició formació i informació adient a l’empresariat en matèria d’ocupació,  de gestió de la 

diversitat, coneixement del mercat de treball, contractació, responsabilitat social corporativa i 

nous models de gestió, amb l’objectiu de trencar amb la percepció de la baixa utilitat de la 

formació en relació al seu cost, etcètera.  

 Cal adequar les eines de treball per l’ocupació a les necessitats dels col·lectius desfavorits, en 

risc d’exclusió i atur cronificat per poder donar resposta també a les persones en risc d’exclusió. 

Els col·lectius amb necessitats especials, com són les persones en situació d’atur de llarga i 

molt llarga durada, immigrants, majors de 55 anys, sense formació, persones capacitades, 

etcètera, que no responen de la mateixa manera a les PAO tradicionals. Per donar un servei 

adient a aquestes persones cal que adeqüem els serveis que se’ls ofereixen, així com 

reinterpretar adequadament l’objectiu general d’ocupació envers un plantejament de treball 

integral i recolzament en les entitats socials basat en l’empoderament, capacitació pre-laboral, 

reciclatge i altres eines específiques que relacionin aquests col·lectius amb el món de 

l’empresa, com poden ser els convenis.  

Per completar aquesta plantejament i oferir una idea més visual de l’estratègia i les relacions entre 

els diferents elements que hi figuren, a la pàgina següent proposem una síntesi gràfica de 

l’estratègia adoptada.  
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Figura 2: Síntesi gràfica de l’estratègia adoptada 
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 Model de territori 

A tall de resum de l’estratègia, es proposa un model de territori en coherència a orientacions 

estratègiques que s’han fet paleses al punt anterior. Segons això, el model de territori es pot 

resumir en:  

1. Ens hem de moure vers un territori on l’especialització de les entitats que operen en l’àmbit de 

l’ocupació permeti superar les dinàmiques competitives que actualment generen rivalitat i són 

el principal escull per treballar en xarxa.  

2. Per aconseguir que un grup d’entitats especialitzades treballin de forma conjunta, cal que 

aquestes estiguin coordinades, disposin d’eines, finançament adequat i mètodes de treball 

compartits i sistematitzats, així com tenir accés a un veritable coneixement de la realitat del 

mercat de treball.  

3. Generar aquestes eines comunes requereix un procés de reestructuració dels models 

organitzatius de les entitats, així com una homogeneïtzació de la Qualitat, el qual només serà 

possible mitjançant una política de formació continuada orientada al personal tècnic que 

garanteixi el nivell d’excel·lència requerit en un servei de la importància pel ciutadà com són 

les PAO.  

4. En tot aquest enfocament, el paper de l’empresa és fonamental. Cal garantir que l’empresa 

comparteix i participa activament en l’estratègia, així com de l’actualització dels models 

corporatius, el foment de la cooperació pública i privada i l’aposta per un model laboral basat 
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en l’adequació de les persones a les necessitats de l’empresa, però també de la plena 

comprensió de les necessitats de les persones per part de l’empresa.  

5. Finalment, l’estratègia no pot obviar les necessitats dels col·lectius en risc d’exclusió, pels 

quals els objectius i les eines tradicionalment relacionades amb les PAO poden no ser els més 

adequats i que, per tant, serà necessari adaptar en funció de cada perfil.  

2.4. Línies estratègiques i objectius generals 

 Proposta de línies estratègiques i objectius generals 

A continuació i recollint tot l’exposat anteriorment, s’exposa la proposta de línies estratègiques:  

Taula 8: Proposta de línies estratègiques i objectius centrals 

Codi LE Descripció de la línia estratègica Objectius generals 

1 Coordinar les entitats que treballen en 
l’àmbit de les PAO a Lleida. 

1.1. Afavorir la col·laboració i la promoció de projectes compartits.  
1.2. Donar a conèixer els recursos de les diferents entitats.  
1.3. Coordinar les entitats i gestionar els recursos conjunts. 
1.4. Millorar els processos de comunicació externa i la captació d’usuaris.  

2 
Planificar les PAO en funció de les 
necessitats del territori. 

2.1. Determinar l’abast territorial real del territori en termes d’usuari. 
2.2. Flexibilitzar i adequar les PAO a les necessitats del territori i els diferents perfils, el qual 

inclogui un mecanisme de creació de valor públic. 

3 
Garantir la qualitat i incrementar l’eficàcia 
i l’eficiència de les PAO. 

3.1. Promoure instruments d’apoderament i formació continuada pels tècnics, el qual permeti 
integrar les noves tendències en matèria d’ocupació en el servei. 

3.2. Generalitzar l’ús de les TIC i altres eines innovadores en les PAO.  
3.3. Crear una metodologia d’atenció unificada, amb derivacions i preseleccions i sistematitzar 

les eines de treball. 
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Codi LE Descripció de la línia estratègica Objectius generals 

4 
Aprofundir en les relacions de cooperació 
entre els sectors públic i privat.  

4.1. Afavorir la modernització de la cultura empresarial en termes d’ocupació, gestió i RSE.  
4.2. Dissenyar metodologies formatives flexibles basades en la formació dual, les pràctiques i 

altres de similars que afavoreixin l’ocupació.  
4.3. Integrar les associacions empresarials en el disseny de les polítiques d’ocupació.  
4.4. Accelerar els processos de detecció de les necessitats i resposta.  
4.5. Afavorir l’autoocupació en els perfils susceptibles.  
4.6. Promoure un sistema conjunt de prospecció empresarial. 

5 

Adequar les eines de treball a les 
necessitats dels col·lectius desfavorits, en 
risc d’exclusió i les situacions d’atur 
cronificat. 

5.1. Crear programes i eines específiques pels col·lectius desfavorits, dissenyades en funció de 
les característiques dels diferents perfils i adequar els serveis ocupacionals a les necessitats 
dels col·lectius específics.  

5.2. Cercar mesures per reduir la temporalitat i l’estacionalitat del mercat de treball.  
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Figura 3: Síntesi gràfica de la proposta de línies estratègiques 
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 Descripció dels objectius generals i específics  

Objectius generals Descripció i objectius específics inclosos 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: Coordinar les entitats que treballen en l’àmbit de les PAO a Lleida. 

1.1. Afavorir la col·laboració i la promoció 
de projectes compartits.  

 Iniciar dinàmiques de col·laboració entre les entitats que treballen en les PAO a Lleida, cercant la realització 
de petites activitats conjuntes que permetin aproximar dinàmiques de treball i establir relacions entre el 
personal tècnic, afavorint el desplegament de metaestructures organitzatives i Espais d’Innovació Pública 
(EIP). 

 Afavorir, mitjançant el treball compartit, la reducció de les dinàmiques de competència negativa i la seva 
substitució progressiva per un paradigma col·laboratiu.  

 Promoure la realització de noves activitats experimentals i innovadores en matèria d’ocupació, les quals 
recullin noves tendències i metodologies. 

 Realitzar activitats formatives orientades a interioritzar metodologies i promoure el treball en xarxa.  

1.2. Donar a conèixer els recursos de les 
diferents entitats. 

 Aprofundir en les relacions de confiança i les relacions entre les diferents institucions i personal tècnic.  
 Crear un mapa de recursos en matèria de PAO del territori.  
 Determinar les orientacions i especialitats de cada entitat.  
 Cercar possibles col·laboracions en termes de recursos tècnics i materials.  
 Dissenyar un sistema que permeti compatibilitzar les diferents bases de dades de les entitats de manera 

que la informació estigui disponible per tots els agents, incloent també les borses de treball. 

1.3. Coordinar les entitats i gestionar els 
recursos conjunts. 

 Dissenyar un sistema de control i orientació general de la coordinació. 
 Dissenyar un sistema de captació i gestió de recursos financers.  
 Definir un calendari de desplegament del sistema, el qual inclogui un seguit d’actuacions orientades a la 

efectiva realització de les funcions.  
 Garantir unes estructures administratives horitzontals i la màxima simplificació dels tràmits en els nous 

processos a crear.  
 Redactar un protocol, conveni de col·laboració o acord polític entre les entitats que participen a l’estratègia, 

el qual permeti accedir a recursos compartits i altres serveis comuns.  
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Objectius generals Descripció i objectius específics inclosos 

1.4. Millorar els processos de comunicació 
externa i la captació d’usuaris.  

 Dissenyar una estratègia comunicativa conjunta, la qual permeti arribar als usuaris amb més eficàcia i evitar 
la saturació d’informació, de manera que es millori la difusió d’ofertes laborals, activitats formatives, 
convocatòries i altres informacions d’interès.  

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: Planificar les PAO en funció de les necessitats del territori 

2.1. Determinar l’abast territorial real del 
territori en termes d’usuari. 

 Analitzar i definir l’abast real del servei en termes de demanda de tots els ens que participen de l’estratègia i 
acordar quina extensió territorial tindrà l’estratègia.  

2.2. Flexibilitzar i adequar les PAO a les 
necessitats del territori i els diferents 
perfils, el qual inclogui un mecanisme 
de creació de valor públic.  

 Crear un sistema local i unificat de planificació i disseny de noves PAO, orientat a trencar amb la 
desconnexió existent entre el mercat de treball i les polítiques ocupacionals, així com flexibilitzar els 
diferents serveis que intervenen en cada projecte ocupacional.  

 Establir eines de revisió, seguiment, verificació i revisió de les actuacions basat en indicadors conjunts 
d’impacte de les PAO.  

 Implantar un sistema de valor públic i crear un sistema de rendició de comptes a través de mecanismes 
d’escolta activa.  

 Dissenyar mecanismes de difusió interns de la informació entre tots els ens que participen a l’estratègia.  

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: Garantir la qualitat i incrementar l’eficàcia i l’eficiència de les PAO 

3.1. Promoure instruments d’apoderament i 
formació continuada pels tècnics, el 
qual permeti integrar les noves 
tendències en matèria d’ocupació en el 
servei. 

 Dissenyar un calendari de formació continuada que garanteixi l’actualització dels coneixements del personal 
tècnic.  

 Realitzar accions formatives conjuntes orientades a l’apoderament del personal tècnic de les entitats que 
participen a l’estratègia.  

 Crear un calendari formatiu conjunt i una borsa de formadors especialitzats unificada.  

3.2. Fomentar estructures d’actuació 
horitzontals i flexibles.  

 Impulsar projectes estratègics interns a les diferents entitats participants.   
 Centralitzar serveis de seguiment, justificació, avaluació i control de les activitats i dissenyar indicadors 

estandarditzats que permetin una major traçabilitat i seguiment de l’impacte de les accions sobre els 
beneficiaris.  
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Objectius generals Descripció i objectius específics inclosos 

3.3. Generalitzar l’ús de les TIC i altres eines 
innovadores en les PAO.  

 Realitzar programes d’introducció de les TIC i altres noves tecnologies que permetin optimitzar les 
dinàmiques de treball conjuntes i compartir informació.  

 Dissenyar un programa conjunt de Qualitat basat en normes ISO adreçat a garantir un nivell d’excel·lència en 
la prestació del servei a través de l’estandardització de procediments. 

3.4. Crear una metodologia d’atenció 
unificada, amb derivacions i 
preseleccions i sistematitzar les eines 
de treball. 

 Dissenyar un protocol d’atenció al ciutadà en matèria d’ocupació unificat el qual permeti realitzar una 
primera orientació de forma estandarditzada.  

 Dissenyar un sistema de derivacions que permeti dirigir a les persones demandants d’ocupació a les entitats 
més adequades a les seves necessitats, de forma independent al lloc on hagi sol·licitat aquesta atenció. 

 Realitzar projectes específics per analitzar les necessitats funcionals dels principals subsectors de 
l’economia, per localitzar les aptituds i els coneixements requerits pels treballadors i poder crear 
currículums funcionals de forma sistematitzada. 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: Aprofundir en les relacions de cooperació entre els sectors públic i privat. 

4.1. Afavorir la modernització de la cultura 
empresarial en termes d’ocupació, 
gestió i RSE.  

 Organitzar activitats públiques de sensibilització orientades al teixit empresarial en matèria de 
Responsabilitat Social Empresarial, la importància de la formació continuada, la gestió moderna, etcètera.  

 Convocar activitats formatives orientades als empresaris, especialment a la micro i petita empresa, 
orientades a facilitar el procés de detecció de les pròpies necessitats en termes d’ocupació.  

4.2. Dissenyar metodologies formatives 
flexibles basades en la formació dual, 
les pràctiques i altres de similars que 
afavoreixin l’ocupació.  

 Realitzar un anàlisi sobre les problemàtiques específiques que afecten a la formació dual i/o altres 
enfocaments basats en la formació simultaneïtat a l’empresa i cercar respostes que permetin facilitar a 
l’empresa i als centres que les promouen la realització.  

 Cercar empreses que estiguin disposades a oferir les seves instal·lacions per acollir activitats de tipus 
formatiu i crear un índex d’equipaments per a la formació professional pràctica. En la mesura del possible, 
homologar aquestes instal·lacions.  

4.3. Integrar les associacions empresarials 
en el disseny de les polítiques 
d’ocupació. 

 Afavorir la participació d’associacions empresarials específiques en el disseny de les PAO, seleccionant i 
especificant el màxim possible en funció de cada acció a dissenyar. 
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Objectius generals Descripció i objectius específics inclosos 

4.4. Accelerar els processos de detecció de 
necessitats i de resposta.  

 Crear un sistema de detecció de les necessitats formatives basat en la prospecció de l’empresa.  
 Dissenyar un protocol que permeti reduir el temps necessari entre la detecció d’una necessitat formativa i 

l’enviament al mercat de treball de les persones formades en aquesta necessitat.  

4.5. Afavorir l’autoocupació en els perfils 
susceptibles.  

 Incloure elements per detectar possibles perfils emprenedors durant les accions d’orientació.  
 Col·laborar de forma específica amb els vivers d’empresa per crear itineraris d’acompanyament, formació i 

suport per l’autoocupació basats en un anàlisi de les capacitats de la possible persona emprenedora.  

4.6. Promoure un sistema conjunt de 
prospecció empresarial.  

 Crear un servei únic de prospecció empresarial, de manera que les empreses que rebin les visites puguin 
conèixer de forma agregada l’oferta de serveis i no percebin una oferta poc estructurada, la mateixa 
informació procedent de molts àmbits, etcètera.  

LÍNIA ESTRATÈGICA 5: Adequar les eines de treball a les necessitats dels col·lectius desfavorits, en risc d’exclusió i les situacions d’atur 
cronificat. 

5.1. Crear programes i eines específiques 
pels col·lectius desfavorits, 
dissenyades en funció de les 
característiques dels diferents perfils i 
adequar els serveis ocupacionals a les 
necessitats dels col·lectius específics 

 Realitzar un seguiment analític específic de l’evolució de la situació entre els col·lectius desfavorits.  
 Dissenyar accions específicament orientades als col·lectius desfavorits del territori, prenent en consideració 

de les diferents necessitats de cada grup i les seves possibilitats reals d’ocupació.  
 Dissenyar programes d’ocupació específics per les persones en situacions ocupacionals especials, com 

persones en cerca de primera ocupació i aturats de llarga durada.  
 Introduir  mecanismes de priorització i sistemes específics d’avaluació d’impacte en els diferents programes 

ocupacionals que permeti que les persones integrants de col·lectius desfavorits puguin accedir a serveis de 
forma prioritària. 

5.2. Cercar mesures per reduir la 
temporalitat i l’estacionalitat del mercat 
de treball. 

 Crear una taula de treball, amb la participació d’agents públics i privats, específicament orientada a 
determinar les causes i cercar solucions a les situacions estructurals de contractació temporal i de 
l’estacionalitat en el mercat de treball que se’n deriva.  
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El futur té molts noms 
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Pels valents és l’oportunitat 
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Introducció i apunt metodològic 

La definició estratègica ens ha permès determinar un seguit de línies estratègiques i 

d’objectius generals. A partir d’aquest moment, cal iniciar la planificació operativa, que 

s’organitzarà en diversos àmbits, en coherència amb les diferents línies estratègiques 

delimitades.  

En aquests termes, cadascuna de les línies estratègiques proposades en el punt anterior conté 

un objectiu general i un seguit d’actuacions a nivell de programa o de projecte que han de 

permetre aconseguir aquest objectiu. Els diferents objectius contenen grups d’accions 

relacionades entre sí, així com actuacions de nivell general que n’inclouen altres de més 

concretes. 

A continuació introduïm el nucli de la fase de propostes, el qual es composa per les diferents 

actuacions que formen el pla d’actuació. Per facilitar-ne la lectura i interpretació, cada acció 

es planteja en un model estandarditzat, el qual es composarà pels següents espais: 

1. Codi acció: Codi identificador únic de cada acció proposada, amb un esquema que identifica 

la línia estratègica, el programa, el projecte i l’acció específica. Així, per exemple, el codi 

3.1.2.2 faria referència a la línia estratègica 3, programa 1, projecte 2, acció 2.  

2. Nom del programa, projecte o acció: Nom de l’acció proposada, segons el nivell de 

programa, projecte o acció específica.  

3. Objectius concrets pretesos pel projecte: Objectiu perseguit amb la realització de l’acció 

proposada, els quals es presenten a nivell de projecte.  

4. Justificació del projecte proposat: Justificació de la necessitat de realitzar l’acció, en relació 

a l’estratègia i la diagnosi realitzada.  

5. Actuacions concretes: Detall de les activitats proposades. 

6. Prioritat d’execució: Nivell d’importància de l’execució de l’actuació en relació a la resta de 

les accions incloses en el Pla Operatiu, classificada segons un càlcul que relaciona el 

número de projectes relacionats (a més projectes relacionats, més important es considera 

l’acció), la prioritat subjectiva en relació als factors que intervenen en el projecte i el DAFO 

(classificada en crítica, alta o mitjana) i el tipus d’acció que es proposa (en funció de si és 
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una acció de disseny, de subministrament d’informació o de desplegament d’un servei). El 

resultat es presenta amb una puntuació ponderada de 1 a 10, essent 10 les accions més 

prioritàries (als annexes digitals es poden consultar els càlculs i els barems concrets).  

7. Actors implicats: Relació dels actors promotors, col·laboradors, destinataris i altres 

implicats en l’acció.  

8. Proposta d’indicadors: Descripció dels indicadors adequats per a la mesura de l’èxit de 

l’actuació realitzada i objectiu proposat.  

9. Resultats i/o productes esperats: Resultat previsible de l’execució de les accions 

proposades.  

10. Recursos humans i terminis i pressupost aproximat: Detall dels recursos humans 

necessaris, el termini previst d’execució i els costos que poden derivar-se de l’execució de 

l’acció. Complementàriament al Inici de les actuacions, als annexes s’inclou un cronograma 

en format d’eina de gestió de projectes. Pel que fa a l’aproximació pressupostària, es 

considerarà que tot el projecte ha de ser cofinançat a través d’un contracte programa, 

segons s’estableix a la proposta 2211 i al pla de gestió, així com mitjançant el sistema de 

finançament definit a la proposta 1312.  

11. Cronograma: Finalment, cada acció proposada inclourà un cronograma de realització, el 

qual reflectirà les diferents activitats que caldrà realitzar de forma successiva per assolir la 

proposta.  
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Llista de programes i projectes 

Línia estratègica Programa Projecte 

1 Coordinar les entitats 

1.1.  Afavorir la col·laboració i 
els projectes compartits 

1.1.1. Crear metaestructures 

1.1.2 Foment col·laboratiu 
inicial 

1.2. Donar a conèixer els 
recursos 

1.2.1. Mapa de recursos 
ocupacionals 

1.3. Coordinar les entitats 
1.3.1. Sistema de coordinació 
de les entitats i els recursos 
compartits 

1.4. Millorar els processos de 
comunicació 

1.4.1. Disseny i 
implementació d’una 
estratègia comunicativa 

2. Planificar les PAO 

2.1. Determinar l’abast 
territorial 

2.1.1. Determinar l’abast 
territorial 

2.2. Adequar les PAO al 
territori 

2.2.1. Disseny concertat de 
les PAO 

3. Garantir la qualitat, 
eficiència i eficàcia 

3.1. Apoderament i formació 
continuada 

3.1.1. Promoció d’instruments 
d’apoderament pels tècnics 

3.1.2. Calendari formatiu i 
borsa conjunta 

3.2. Generalitzar les TIC 

3.2.1. TIC als serveis 
d’ocupació 

3.2.2. Garantir l’excel·lència 

3.3. Metodologia unificada 3.3.1. Atenció unificada 
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Línia estratègica Programa Projecte 

4. Aprofundir en la cooperació 
Pública i Privada 

4.1. Afavorir la modernització 
de la cultura empresarial 

4.1.1. Activitats de 
sensibilització empresarial 

4.2. Metodologies formatives 
flexibles 

4.2.1. Formació en alternança 

4.3. Integrar l’empresa en el 
disseny PAO 

4.3.1. Participació 
associacions en disseny 

4.4. Accelerar els processos 
de detecció de necessitats 

4.4.1. Crear un sistema 
conjunt de detecció 
necessitats 

4.5. Afavorir l’emprenedoria 
4.5.1. Promoció de 
l’emprenedoria 

4.6. Sistema conjunt de 
prospecció empresarial 

4.6.1. Creació d’un servei de 
prospecció empresarial 

5. Adequar les PAO als 
col·lectius 

5.1. Crear programes i eines 
específiques pels col·lectius 

5.1.1. Crear programes 
específics pels col·lectius 
desfavorits 

5.2. Reduir la temporalitat i 
estacionalitat 

5.2.1. Reducció de 
l’estacionalitat 
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Línia estratègica 1: Coordinar les entitats 

 

  

Coordinar les entitats que 
treballen en l’àmbit de les 
Polítiques Actives 

d’Ocupació a Lleida 

OBJECTIUS GENERALS 

1.1. AFAVORIR LA COL·LABORACIÓ I LA PROMOCIÓ DE 

PROJECTES COMPARTITS.  

1.2. DONAR A CONÈIXER ELS RECURSOS DE LES 

DIFERENTS ENTITATS.  

1.3. COORDINAR LES ENTITATS I GESTIONAR ELS 

RECURSOS CONJUNTS. 

1.4. MILLORAR ELS PROCESSOS DE COMUNICACIÓ 

EXTERNA I LA CAPTACIÓ D’USUARIS. 
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Programa 1.1: Afavorir la col·laboració i la promoció de projectes 
compartits 

1.1.1. Projecte de creació de metaestructures i espais d’innovació conjuntes 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Aprofundir en les relacions informals de col·laboració entre els diferents actors que actuen 

en el marc de les PAO al territori.  

 Crear un espai de debat informal i de seguiment a l’execució del projecte.  

 Afavorir les dinàmiques de planificació conjunta i específica dels projectes concrets a 

desenvolupar.  

Justificació de l’acció proposada 

La creació d’una estructura organitzativa és un pas previ necessari davant la implementació 

d’un projecte de concertació territorial. Atès que en l’actualitat encara no es pot parlar de 

l’existència d’un paradigma col·laboratiu, cal que es creïn un seguit d’espais orientats a la 

coordinació i el foment de la col·laboració amb la visió de poder iniciar la planificació i execució 

de les primeres accions conjuntes.  

1.1.1.1. Desenvolupar i  desplegar metaestructura organitzativa  

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Desenvolupar un model de metaestructura interna dins de l’organigrama de l’IMO on es 

defineixin les funcionalitats, rols, relacions, marc regulador i processos. Caldrà tenir en 

cura dels aspectes tècnics, de recursos humans i normatius. 

2. Desplegar i experimentar el model de metaestructura organitzativa, metaestructura 

organitzativa en xarxa que responguin a un model obert d’administració pública on es 

fusioni el Consell rector, el qual és format pels màxims representants polítics, sindicats i 

patronal, amb el Comitè executiu, format per personal tècnic que ha treballat en les 

comissions de treball del Pla d’Acció de Millora de l’Ocupació, per tal de treballar en 

projectes transversals entorn els objectius estratègics.  

3. La participació d’aquestes entitats a les metaestructures ha d’afavorir el contacte entre el 

personal tècnic, pel qual és recomanable que la participació no es limiti als màxims 
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responsables de les entitats, sinó que principalment es fomenti la col·laboració a nivell 

executiu.  

4. Cal que es dissenyi algun tipus de calendari de trobades, i que aquestes es perllonguin al 

llarg de tots els exercicis. En aquest sentit, les trobades haurien realitzar-se almenys de 

forma trimestral.  

5. De forma prèvia a les trobades, caldrà delimitar els temes que es debatran. Es recomana 

que els actors nous es vagin incorporant a les taules que actualment realitza l’IMO, de 

manera que, de forma natural, els focus de debat s’aniran desplaçant cap a paradigmes 

concertats.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1112, 1122, 1121, 3111 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny  

Prioritat sintètica 8 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Actors institucionals del territori amb competència en PAO 

Destinataris Enfocament intern i extern 

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Número de trobades anuals: 4 

Número d’entitats participants: 7 

Relació de tècnics i tècniques participants de l’IMO i entitats externes: 50% 

Resultats i/o productes esperats  

Creació model de gestió de metaestructura en xarxa interna.  
Aplicació de metaestructura en xarxa en dos projectes transversals 

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  1 tècnic de coordinació (20%) 

Inici de les actuacions   Execució immediata.  
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Aproximació pressupostària   8.500€ 

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny metaestructures           

Disseny calendari trobades           

Convocatòries de trobades de seguiment           

Desplegament metaestructura organitzativa           

Fusió consell rector i comitè executiu           

 

1.1.1.2. Creació d’Espais d’Innovació Pública (EIP)  

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. En paral·lel a la creació de les metaestructures organitzatives descrites al projecte 

anterior, cal afavorir el disseny d’espais oberts a tots els professionals de debat amb 

l’objectiu de promocionar la innovació i el coneixement obert dins el sector públic. Aquests 

espais tenen la forma de sessions de treball i el seu objectiu és  resoldre problemàtica 

comuna de manera estratègica entre la xarxa de professionals per tal de generar solucions 

innovadores en productes/serveis .  

2. Aplicació de la metodologia de dinamització d’espais d’innovació en la xarxa de 

professionals. Aquesta acció pot implicar la formació en competències específiques del 

rol de dinamitzador/a (infografia, treball en equip, tècniques de comunicació...)  

3. Definició i desplegament de l’equip de projectes mixtos que conformaran els diferents 

Espais d’Innovació, i aprovació i autorització per part tant de l’equip directiu de l’IMO com 

pel comitè de direcció estratègia (format per la fusió del membres del Consell Rector i el 

Consell executiu) 

4. Implantació de mètodes de seguiment i avaluació dels espais d’innovació així com 

mesures d’avaluació de l’impacte. 

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1111, 1122, 4412, 5211 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny 
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Prioritat sintètica 8 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Professionals de l’àmbit del desenvolupament local, l’ocupació i la 
formació, organització administrativa i altres de similars.   

Destinataris Enfocament intern/extern.  

Altres implicats Actors institucionals del territori amb competència en PAO 

Proposta d’indicadors  

Nombre total de sessions dels Espais d’Innovació: 15 anuals 

Número de participants: 25 professionals. 

Índex de satisfacció de l’aplicació d’aquesta metodologia : >3.5 /4.  

Resultats i/o productes esperats  

Model de gestió dels Espais d’Innovació Pública a Lleida 
Aplicació dels Espais d’Innovació Pública en dos projectes de cooperació territorial  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  1 tècnic de coordinació (10%) 

Inici de les actuacions   Execució immediata. 

Aproximació pressupostària  

 500€ pel lloguer dels espais necessaris.  
 800€ per l’equip de dinamització.  
 400€ per les ponències d’experts.  
 300€ en concepte de càtering i altres despeses.  
 8.500€ en concepte d’assessorament 

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny model de col·laboració           

Calendari de trobades           

Desplegament dels EIP           

Sistema de seguiment i d’avaluació            
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1.1.2. Projecte de foment col·laboratiu inicial 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Propiciar l’inici de les actuacions de col·laboració entre les diferents entitats amb 

competència en matèria de polítiques actives d’ocupació.  

 Reduir dinàmiques competitives i crear espais de treball conjunts.  

 Assolir els primers èxits de l’estratègia de concertació per propiciar el desplegament futur 

de les accions més complexes.  

Justificació de l’acció proposada 

Es fa palesa l’existència de dinàmiques competitives poc constructives entre els diferents 

actors amb competència en matèria de PAO a la demarcació de Lleida. Aquestes dinàmiques 

són una amenaça greu davant un plantejament concertat i han de ser progressivament 

eliminades i substituïdes per un paradigma col·laboratiu.   

1.1.2.1. Impulsar petites col·laboracions tècniques i materials 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Promoure la realització de petites accions que facilitin la cooperació i generin una imatge 

pública d’unitat. Per exemple:  

a. Crear un hashtag #lleidatreballa o similar, el qual utilitzin totes les entitats quan 

publiquin una oferta laboral a les xarxes socials.  

b. Participació conjunta en activitats de tipus firal, ràdio i televisió, etcètera, de manera 

que es visualitzi públicament l’estratègia de cooperació. Per exemple, participar en 

tertúlies en mitjans de comunicació locals, un estand conjunt a la Fira UdL Treball, 

etcètera.  

c. Organització d’activitats formatives puntuals de forma conjunta, amb intercanvi de 

tècnics entre les diferents entitats, en les quals caldrà fer incís especial en que el 

servei s’està prestant de forma conjunta.  

d. Altres activitats en la línia de fer visible la cooperació al públic i afavorir el treball 

compartit a nivell tècnic.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1111, 3211 
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Prioritat subjectiva  Mitjana 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny + Victòria ràpida 

Prioritat sintètica 8 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Actors del territori amb competència en PAO 

Destinataris Enfocament intern (guanyar experiència en la col·laboració) i 
públic (beneficiaris).  

Altres implicats Mitjans de comunicació locals 

Proposta d’indicadors  

Número de petites accions realitzades a l’any: 5 

Número mitjà d’institucions que col·laboren en cada acció: 2,5  

Resultats i/o productes esperats  

Increment en el número d’accions conjuntes en un 50% anual.  

Incrementar el número d’actors participants en cada acció un 50% anual.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació (10%) 
 Tècnic de comunicació (5%) 

Inici de les actuacions   Segon semestre de 2018 

Aproximació pressupostària   No especificat.   

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Petites accions de col·laboració           

*Nota: per la naturalesa d’aquesta acció, no es poden establir períodes concrets en relació a l’execució d’accions.  

 

1.1.2.2. Activitats experimentals i innovadores en matèria d’ocupació 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. A partir dels primers debats generats en les taules de debat i als espais d’innovació 

pública, al final del primer any d’execució (o de forma prèvia a la convocatòria de 
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subvencions, si resulta convenient), realitzar una trobada específica per planificar les 

activitats que es realitzaran durant l’exercici següent. La trobada hauria de ser prèviament 

planificada mitjançant un llistat redactat a partir de l’execució de les accions del punt 

1.1.1.1 i el punt 0.  

2. Les activitats a seleccionar que s’inclouen són preferentment aquelles amb un component 

innovador en matèria d’ocupació i, en qualsevol cas, han de ser accions que es 

desenvolupin de forma conjunta per diversos actors.  

3. En primer terme, les accions previstes haurien de ser liderades per l’IMO, comptant amb la 

participació activa de la resta d’entitats, en funció de la naturalesa de l’acció.  

4. En termes generals i a la vista de la diagnosi, la tipologia d’accions que es considera més 

pertinent serien aquelles que s’adrecen a col·lectius no recollits pels programes existents, 

accions que incloguin activitats integrals d’orientació i seguiment,  accions que s’orienten 

a aprofundir en la col·laboració pública privada i la prospecció i/o accions orientades a 

l’estructuració organitzativa dels diferents ens participants.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1111, 1122 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny 

Prioritat sintètica 7 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Actors del territori amb competència en PAO inclosos a les taules 
de millora i espais d’innovació pública 

Destinataris Orientació interna 

Altres implicats  

Proposta d’indicadors  

Número d’accions incloses al llistat de possibles: 10 

Número d’entitats participants als projectes a sol·licitar: almenys 3 

Número de projectes innovadors proposats anualment: 1 
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Resultats i/o productes esperats  

Crear noves vies de cooperació institucional en matèria de PAO.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació (5%). 
 Tècnic de programes (5%) 

Inici de les actuacions   Segon semestre de 2018 
 Un mes durant el quart trimestre de cada any. 

Aproximació pressupostària   No es preveuen costos no salarials.  

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny i convocatòria trobada de planificació           

Realització trobada           

Disseny projectes innovadors           

Execució projectes innovadors           
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Programa 1.2: Donar a conèixer els recursos de les diferents entitats 

1.2.1. Projecte de mapificació dels recursos ocupacionals 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Afavorir l’aparició de dinàmiques de cooperació entre els diferents ens.  

 Incrementar el coneixement dels recursos ocupacionals disponibles per cada entitat.  

 Determinar les orientacions i especialitats de cada entitat.  

 Cercar possibles col·laboracions en termes de recursos tècnics i materials.  

Justificació de l’acció proposada 

El coneixement dels recursos ocupacionals de les diferents entitats ha estat una reclamació 

de tots els actors com pas previ per afavorir la cooperació. Per fer-ho, es fa necessari una 

activitat de diagnosi específicament dissenyada i la creació d’un seguit d’eines públiques de 

les diferents entitats.  

1.2.1.1. Crear un mapa de recursos ocupacionals compartit 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Determinar els àmbits d’actuació i capacitats de cada actor que participa a l’estratègia 

mitjançant un anàlisi específic. L’anàlisi pot ésser realitzat mitjançant l’ús de formularis 

(en paper o on-line), de manera que les persones responsables de cada entitat pugui 

respondre segons la seva disponibilitat.  

2. Cal que l’anàlisi reculli aspectes relacionats amb:  

a. Àmbits d’activitat en matèria PAO.  

b. Àmbit d’actuació territorial i funcional.  

c. Personal tècnic disponible en cada àmbit. 

d. Pressupost i principals canals de finançament.  

e. Tipologia i número de beneficiaris per àmbit.  

3. Atès que els actors  són molt diversos, el primer element a clarificar serà el contingut i 

extensió de cada àmbit d’activitat, ja que s’ha apreciat divergències en la concepció, les 

quals són especialment visibles en matèries en les quals hi ha una interacció amb el sector 

privat, com és el cas de la prospecció.  
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4. També hi ha un element important en relació a l’àmbit territorial, ja que moltes entitats que 

presten el servei a Lleida tenen àmbits difosos, sectorials o basats en principis no 

territorials, pel qual caldria que aquest projecte es realitzi en coherència a allò que es 

defineixi després de l’execució de la proposta 2.1.1.  

5. Igualment, l’anàlisi ha de ser capaç de detectar tots els actors presents al territori. Cal tenir 

en compte que només a la ciutat de Lleida el número d’actors serà molt significatiu, al qual 

caldrà afegir-hi els actors que es trobin en el territori de referència a definir.  

6. A partir de la realització de l’anàlisi, caldria dissenyar una metodologia que, d’alguna 

manera, quantifiqui el pes de cada organització en funció del pes de l’entitat en cada 

matèria a fi de determinar les orientacions i capacitats de l’ens.  

7. La metodologia a dissenyar ha de ser oberta i permetre l’actualització, de manera que és 

molt recomanable que es sistematitzin les fórmules de recollida i anàlisi de la informació. 

En aquest sentit, a fi de mantenir una informació de qualitat i un procediment sostenible, 

és recomanable que la fase d’anàlisi es realitzi cada quatre anys.  

8. Pel que fa a compartir la informació, caldria limitar l’accés als diferents actors que 

participin en l’estratègia, atès que algunes de les informacions que s’hi poden contenir 

podrien ser sensibles.  

9. A partir de l’anàlisi, és recomanable que s’organitzin trobades entre les entitats que puguin 

tenir àmbits d’acció similars o complementaris, a fi de facilitar les dinàmiques de 

col·laboració en termes de recursos tècnics i materials.   

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1511, 2111, 3122, 3212 

Prioritat subjectiva  Mitjana 

Tipus estratègia Provisió de coneixement 

Prioritat sintètica 8 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Entitats del territori amb competència en matèria de PAO.  

Destinataris Orientació interna.  

Altres implicats  
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Proposta d’indicadors  

Realització de l’estudi 

Número d’entitats localitzades i analitzades: 50 

Resultats i/o productes esperats  

Mapa de recursos ocupacionals amb descripció de les orientacions i especialitats.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Aquesta acció hauria de ser externalitzada.  
 Tècnic de coordinació (25%) 

Inici de les actuacions   Primer semestre de 2020. 

Aproximació pressupostària   30.000 € per la licitació del projecte.  

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny metodològic (memòria sol·licitud) i licitació           

Execució del projecte           

Presentació mapa de recursos           

Impuls de mecanismes de difusió de la informació           

Disseny i execució calendari de trobades de seguiment           

 

1.2.1.2. Compatibilitzar les bases de dades i borses de treball 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. A fi de fer possible el treball col·laboratiu és necessari compatibilitzar les bases de dades 

de les diferents entitats que participen, tenint també en compte les borses de treball. 

Aquesta acció ha de tenir en compte dos elements fonamentals:  

a. D’una banda, hi ha elements relacionats amb la Llei de protecció de dades que poden 

fer inviable el desplegament, de manera que caldria fer un estudi previ d’índole 

jurídica sobre què pot ésser inclòs al sistema compartit i què no. 

b. D’altra banda, la compatibilització de diferents sistemes és quelcom que hauria de 

ser resolt tècnicament. El sistema hauria de permetre que els diferents actors puguin 

compartir informació relacionada amb els demandants d’ocupació i els itineraris 
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ocupacionals que segueixen, és a dir, les accions que han rebut i, mesura dels 

impactes.  

2. Per tant, es considera que aquesta acció hauria de ser executada en dues fases. En una 

primera, caldria decidir, comptant amb l’assessorament d’un equip de juristes, quina és la 

informació que es comparteix. En la segona, caldria avaluar, des d’un punt de vista tècnic, 

si és possible compatibilitzar aquestes bases de dades o seria necessari crear-ne una de 

nova. 

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1211, 1511, 3312, 3411, 3511, 3521 

Prioritat subjectiva  Mitjana 

Tipus estratègia Provisió de coneixement 

Prioritat sintètica 10 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Actors involucrats a l’estratègia.  

Destinataris Enfocament intern.  

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

No se’n defineixen.   

Resultats i/o productes esperats  

Base de dades compartida.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació: 15% 

Inici de les actuacions   Segon semestre de 2019. 

Aproximació pressupostària   Assessorament legal: 2.500€ 
 Disseny BBDD: 5.000€ 
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Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Anàlisi estructura bases de dades i aspectes legals           

Avaluació tècnica de compatibilitat           

Compatibilització / creació nous recursos compartits           
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Programa 1.3: Coordinar les entitats i gestionar els recursos compartits 

1.3.1. Projecte de coordinació de les entitats i de gestió dels recursos 
compartits 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Dissenyar i implementar un sistema de control i orientació general de la coordinació, així 

com un sistema de captació i gestió dels recursos.  

 Facilitar la gestió conjunta dels recursos compartits.  

 Garantir unes estructures administratives horitzontals.  

Justificació de l’acció proposada 

A mig termini és d’esperar que les petites accions que vagin sorgint de les eines de foment de 

la col·laboració proposades a l’objectiu general 1.1. cada vegada requereixin d’uns 

mecanismes més importants de coordinació, de manera que la previsió de crear un organisme, 

independentment de la fórmula jurídica i organitzativa que s’opti, hauria de ser un resultat 

natural del procés.  

Afegit a aquest primer element, cal preveure que les modificacions jurídiques emanades a la 

13/2015 fan sobreentendre la necessitat que existeixi una agència, organisme o institució, 

preferentment del sector públic, que lideri el procés, independentment de si és creada 

específicament o si una entitat existent adopta el rol de lideratge.  

1.3.1.1. Sistema de control i orientació general 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Un cop es faci palesa la necessitat d’aprofundir en les relacions de cooperació sorgides a 

partir de l’inici de l’execució dels projectes detallats al punt 1.1, caldrà iniciar converses 

per la institucionalització del projecte de concertació. Les converses han de ser obertes a 

tots els actors participants a l’estratègia, tot i que sembla preferible que, en un primer 

moment, es prioritzin els del sector públic amb competència en les matèria de formació i 

ocupació.  

2. Caldrà tenir en compte que hi haurà diversos elements organitzatius que probablement 

vinguin definits per la normativa de desplegament o altres normes amb rang de llei (per 
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exemple, la RSAL limita dràsticament la creació de consorcis), de manera que caldrà 

comptar amb un assessorament jurídic adient en aquesta línia.  

3. Independentment de la fórmula organitzativa concreta, el sistema ha de servir per definir 

les orientacions generals de l’estratègia de concertació territorial i un mecanisme de 

control sobre les accions realitzades, per tant requerirà:  

a. Un òrgan plenari amb la participació de tots els actors, amb una periodificació de les 

trobades el més ampla possible.  

b. Un òrgan permanent de direcció, amb un enfocament eminentment tècnic, 

preferentment col·legiat i elegit a partir del plenari, però amb un número limitat de 

membres.  

c. Un servei de secretaria, encarregat de redactar les actes i donar fe dels acords.  

d. És important mantenir una estructura el més plana possible, de manera que no es 

recomana iniciar processos organitzatius inflacionistes, en aquest sentit, el personal 

tècnic necessari hauria de provenir de les cessions temporals i finalistes dels actors 

participants en l’estratègia.  

4. Un cop s’assoleixi un acord, serà molt recomanable la redacció d’un protocol o conveni de 

col·laboració entre les entitats, el qual estableixi els termes en els quals s’accedeixen als 

recursos compartits.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1312, 1313, 1314, 1411, 3312 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Sistema de gestió  

Prioritat sintètica 7 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Entitats col·laboradores en l’estratègia 

Destinataris Orientació interna 

Altres implicats  

Proposta d’indicadors  

Número d’entitats participants: 10 
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Redacció del conveni. 

Número de signants del conveni: 5 

Resultats i/o productes esperats  

Conveni de col·laboració.  

Disposar d’una estructura organitzativa específica per a les accions concertades.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació (25%) 

Inici de les actuacions   Segon semestre de 2019  

Aproximació pressupostària   No s’estableixen costos no salarials.  

Cronograma 

Acció 
1s

 2
01

8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Taules de treball preparatòries           

Disseny mecanismes d’orientació general           

Protocol de col·laboració           

 

1.3.1.2. Sistema de captació i gestió dels recursos financers 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Juntament amb el sistema de control, l’element fonamental en qualsevol estratègia 

compartida serà la gestió dels recursos financers. Possiblement aquest debat sorgeixi des 

de bon començament en el plantejament de petites accions de cooperació (programa 

1.1.1). 

2. Tenint en compte la naturalesa dels programes, els quals són el principal vector d’accés 

al finançament en les polítiques d’ocupació actuals, és molt recomanable que aquest rol, 

almenys en un primer moment, l’assumeixi alguna entitat del sector públic existent o bé 

un consorci amb participació pública, ja que són les fórmules que tenen més possibilitats 

d’accés a aquests.  

3. L’estructuració del mecanisme de finançament hauria de ser resolt de forma unitària per a 

cada projecte que s’endegui, atès que poden haver-hi grans diferències entre uns i els 

altres, així com de capacitats de les institucions.  
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4. Per tant, el sistema de captació dels recursos haurà de comptar amb personal tècnic, el 

qual hauria de començar amb poca càrrega de treball i finalitzar amb dedicació completa, 

el qual s’encarregarà de la localització de les possibles fonts de finançament per als 

projectes proposats. En aquest sentit, caldrà que el tècnic o tècnica sigui present a les 

taules de treball en les quals participen els actors (programa 1.1.1), a fi de prendre nota de 

les idees i avaluar si és possible algun tipus de finançament.   

5. Tot i que s’entén que el personal hauria de dependre d’una institució, hauria de disposar 

de llibertat d’acció per coordinar les accions amb la resta d’entitats.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1311, 1313, 1314 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Sistema de gestió  

Prioritat sintètica 6 

Actors implicats 

Promotors IMO (o altre ens del territori segons el descrit) 

Col·laboradors Actors participants en l’estratègia.  

Destinataris Enfocament intern.  

Altres implicats  

Proposta d’indicadors  

Número de propostes analitzades per finançar a l’any: 25 

Número de finançaments sol·licitats: 10 a l’any 

Número de finançaments aconseguits: 5 a l’any 

Resultats i/o productes esperats  

Creació d’un servei de recerca de finançament conjunt.  

Acords específics per a l’execució de determinats projectes.  

Memòries i altra documentació relacionada amb les licitacions.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de finançament (50%)  

Inici de les actuacions   Segon semestre de 2018 
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Aproximació pressupostària   Cost salarial: 15.000 € 

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Primers contactes            

Assignació personal tècnic temporal           

Recerca de recursos en col·laboració           

Negociació recursos en concert           

Assignació personal tècnic a temps complet           

Recerca de recursos en concert           

 

1.3.1.3. Sistema de gestió del recursos compartits 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. La justificació dels sistemes proposats és la de generar la capacitat de gestionar un seguit 

de recursos ocupacionals compartits.  

2. En termes generals, la necessitat de compartir recursos prové de les exigències dels 

programes. Això és especialment visible en els formatius, on trobem al figura de les 

homologacions. La carència d’equipaments homologats de vegades acaba suposant no 

poder-se presentar a un o altre programa. Per evitar-ho, es proposa la creació d’un 

mecanisme de crida entre els actors participants, el qual serà més fàcilment definible a 

partir de la mapificació dels recursos ocupacionals.  

3. El sistema ha de fonamentar-se en les relacions de cooperació establertes entre els actors, 

de manera que quan sigui necessari accedir a algun equipament o servei específic, aquest 

pugui ser proveït per la resta d’actors participants. En aquest sentit, el protocol a redactar, 

haurà de tenir en compte aquest extrem, així com les possibles sol·licituds de 

finançament.  

4. A partir del mapa de recursos ocupacionals i en funció dels diferents programes que 

s’activin de forma compartida, i de forma prèvia a la implementació del sistema de gestió, 

és possible que sigui necessària la redacció de diversos protocols de cooperació bilaterals 

o multilaterals entre els diferents actors per accedir als recursos compartits. 
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Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1311, 1312, 1314 

Prioritat subjectiva  Mitjana 

Tipus estratègia Sistema de gestió 

Prioritat sintètica 5 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Actors participants en l’estratègia. 

Destinataris Enfocament intern.  

Altres implicats  

Proposta d’indicadors  

Redacció del conveni. 

Número d’actors signants: 5 

Número de projectes executats amb recursos compartits: 2 a l’any.  

Resultats i/o productes esperats  

Creació d’un servei de recerca de finançament conjunt. 

Protocol de col·laboració.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació (10%).  

Inici de les actuacions   Primer semestre de 2019 

Aproximació pressupostària   Sense costos no salarials.  

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Trobades de disseny mecanisme de crida           

Desplegament mecanisme de crida           

Redacció protocols de cooperació bilaterals           
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1.3.1.4. Fase d’implementació dels sistemes 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. A partir del disseny i funcionament dels sistemes proposats, especialment el primer, caldrà 

dissenyar un calendari de desplegament del sistema i/o l’organització que es decideixi. 

2. De la mateixa manera, el mecanisme de finançament de la pròpia organització, en el cas 

que aquest sigui requerit, haurà de ser decidir a partir d’un seguit de converses en el sí del 

plenari descrit a la proposta 1.3.1.1. Els elements a tenir en compte haurien de ser:  

a. La participació proporcional de cada entitat.  

b. La capacitat financera de cada entitat, segons el mapa de recursos ocupacionals.  

c. L’aportació en espècies de cada entitat.  

3. Finalment, la creació de l’entitat, si és necessari, haurà de ser protocol·litzada en un 

document fundacional i estatuts, els quals hauran de ser ratificats per totes les entitats 

participants.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1311, 1312, 1313 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Serveis estables 

Prioritat sintètica 5 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Actors participants en l’estratègia. 

Destinataris Enfocament intern.  

Altres implicats SOC, Diputació de Lleida i Ajuntaments i altres ens detectats.  

Proposta d’indicadors  

Creació de l’ens. 

Número d’actors participants: 15.  

Resultats i/o productes esperats  

Clarificar el procés de desplegament del sistema.  

Protocol de col·laboració.  



  
 

 
Pàgina 31 

FR
-S

T-
28

 1
-O

CT
-1

4 

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació: 25% 

Inici de les actuacions   Primer semestre de 2020 

Aproximació pressupostària   Sense costos no salarials.  

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny calendari desplegament           

Fase de negociacions            

Protocols de creació entitat (si s’escau)           

 

1.3.1.5. Promoure processos de definició estratègica als ens participants 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Impulsar la realització de planificació estratègica orientada a adaptar els posicionaments 

de les diferents entitats que participen a l’estratègia front el nou enfocament emanat de la 

Llei 13/2015.  

2. Els processos han de fonamentar-se en la definició dels objectius, funcions i perfils 

prioritaris de cada entitat de forma interna. Metodològicament, cal dissenyar processos 

participatius que tinguin en compte el personal tècnic i les necessitats dels beneficiaris.  

3. Els plans d’actuació per a la redefinició estratègica han de comptar amb l’enfocament 

concertat i haurien de ser compatibles entre ells. Per tant, seria convenient que aquesta 

responsabilitat recaigués sobre els mecanismes de coordinació conjunts.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1111 

Prioritat subjectiva  Mitjana 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny 

Prioritat sintètica 6 

Actors implicats 

Promotors Cada actor de forma interna.  
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Col·laboradors Resta dels actors participants.  

Destinataris Enfocament intern.  

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Número de processos de redefinició estratègica impulsats: 5 

Resultats i/o productes esperats  

Planificació estratègica d’àmbit intern adaptada a l’enfocament concertat.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació: 10% 

Inici de les actuacions  
 Primer semestre de 2019. 
 6 mesos per al disseny de cada pla. Tots els actors 

haurien d’haver revisat les seves estratègies al 2021. 
Aproximació pressupostària   5.000€ per pla.  

 

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny del eixos generals del servei           
Definició estratègies internes ens col·laboradors           
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Programa 1.4: Millorar els processos de comunicació externa 

1.4.1. Projecte de disseny i implementació d’una estratègia comunicativa 
conjunta 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Unificar accions comunicatives en relació a l’ocupació.  

 Evitar l’efecte negatiu de la saturació de comunicacions a l’usuari.  

 Comunicar les accions de forma més eficient i eficaç.  

Justificació de l’acció proposada 

La comunicació és quelcom fonamental quan s’ofereixen serveis ocupacionals. En l’actualitat 

totes les entitats disposen d’eines de comunicació, però aquestes no estan coordinades i es 

produeix un efecte de saturació que afecta l’usuari. De fet, la diagnosi apunta que el principal 

sistema de reconeixement de l’IMO és el boca orella o mecanismes informals, de manera que 

queda clar que l’estratègia actual no és prou eficaç i requereix de ser millorada. Igualment, en 

l’enfocament d’una comunicació concertada, és necessari d’acordar una estratègia 

comunicativa per part de tots els participants.  

1.4.1.1. Disseny estratègia comunicativa 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. A través de licitació d’un servei extern especialitzat realitzar les següents accions prèvies:  

a. Anàlisi de les eines comunicatives i canals actuals.  

b. Anàlisi del públic objectiu.  

c. Anàlisi de les característiques dels missatges.  

d. Anàlisi de l’eficàcia de les comunicacions.  

2. A partir dels diferents anàlisis, dissenyar una estratègia comunicativa conjunta per totes 

les entitats:  

a. Definició dels objectius de la comunicació.  

b. Definició dels canals preferents en funció de cada tipologia de públic objectiu.  

c. Definició de mecanismes de coordinació de la comunicació.  
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Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1311, 1412 

Prioritat subjectiva  Mitja 

Tipus estratègia Sistema de gestió 

Prioritat sintètica 5 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Actors participants en l’estratègia. 

Destinataris Enfocament intern (planificació).   

Altres implicats  

Proposta d’indicadors  

Anàlisi de la situació actual i redacció de l’estratègia comunicativa conjunta.  

Número d’actors participants: 15 

Resultats i/o productes esperats  

Acord en relació a l’estratègia comunicativa.  

Materialització de l’estratègia i descripció de les necessitats.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació (10%) 
 Tècnic de comunicació (25%) 

Inici de les actuacions   Segon semestre de 2018. 

Aproximació pressupostària   25.000 € 

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny plec i licitació           

Redacció projecte           
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1.4.1.2. Implementació comunicativa conjunta 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. La millor fórmula per la implementació conjunta de l’estratègia haurà de ser definida amb 

posterioritat a la presentació de l’estratègia anterior mitjançant converses. Atès que molt 

possiblement serà necessària la contractació o dedicació de personal encarregat de les 

accions comunicatives, també haurà de ser tinguda en compte la fórmula de gestió dels 

recursos compartits descrita al programa anterior.  

2. L’alternativa que sembla més apropiada, tot i que caldria validar si és possible desplegar-

la, és la centralització de les comunicacions relacionades amb les activitats ocupacionals. 

En aquest cas, també seria recomanable disposar de personal especialitzat en 

dinamització de xarxes socials (community manager), però també amb enfocament cap a 

altres mètodes de comunicació tradicionals.  

3. En aquest sentit, caldria incrementar l’eficàcia de les comunicacions digitals, però també 

cercar fórmules que permetin explotar els beneficis de la comunicació boca orella, 

possiblement a través d’algun mecanisme de sensibilització dels usuaris actuals que 

caldria definir.  

4. Per tal d’avaluar les accions, caldrà que de cada dos anys es realitzi una nova enquesta 

pública focalitzada en aspectes de comunicació per determinar l’evolució i l’impacte 

d’aquestes polítiques.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1411 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Serveis estables 

Prioritat sintètica 4 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Actors participants en l’estratègia. 

Destinataris Possibles beneficiaris, ciutadania en general. 

Altres implicats  



  
 

 
Pàgina 36 

FR
-S

T-
28

 1
-O

CT
-1

4 

Proposta d’indicadors  

Contractació d’un tècnic en comunicació.  

Nivell de reconeixement de l’IMO/altres serveis ocupacionals: 75% 

Resultats i/o productes esperats  

Increment del nivell de reconeixement de l’IMO en un 10% entre cada avaluació.  

Reduir la saturació de comunicacions.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de comunicació / dinamització de xarxes: 50% 

Inici de les actuacions   Primer semestre de 2020. 

Aproximació pressupostària   Costos salarials 15.000 € 

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Negociació implementació conjunta           

Contractació community manager o similar           

Implementació accions pla de comunicació           

Enquesta d’avaluació d’impacte comunicatiu (1a)           
Enquesta d’avaluació d’impacte comunicatiu (2a)           
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Línia estratègica 2: Planificar les PAO 

 

  

Planificar les Polítiques 
Actives d’Ocupació en 
funció de les necessitats 

del territori 

OBJECTIUS GENERALS 

2.1. DETERMINAR L’ABAST TERRITORIAL REAL DEL 

TERRITORI EN TERMES D’USUARI. 

2.2. FLEXIBILITZAR I ADEQUAR LES PAO A LES 

NECESSITATS DEL TERRITORI I ELS DIFERENTS 

PERFILS, EL QUAL INCLOGUI UN MECANISME DE 

CREACIÓ DE VALOR PÚBLIC. 
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NOTA IMPORTANT EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ D’AQUESTA LÍNIA ESTRATÈGICA 

L’execució d’aquesta línia estratègica només serà possible en el cas que es produeixi un 

desplegament efectiu de la Llei 13/2015, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i el Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya, incloent els corresponents mecanismes de finançament i de 

cooperació en matèria de concertació territorial.  
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Programa 2.1: Determinar l’abast territorial real del territori en termes 
d’usuari 

2.1.1. Projecte de determinació de l’abast territorial de la iniciativa 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Clarificar el territori d’afectació de l’IMO, així com el de la resta d’entitats que treballen en 

PAO.  

 Millorar la capacitat de les institucions per determinar les necessitats de les persones 

beneficiaries i mesurar els impactes.  

 Facilitar la cooperació amb altres entitats locals del territori en la prestació dels serveis 

d’ocupació.  

Justificació de l’acció proposada 

Existeix una dicotomia entre els límits administratius que determinen la competència dels ens 

locals amb la realitat econòmica i social del territori. Això es tradueix en una dificultat 

remarcable que afecta la planificació i avaluació de les PAO, ja que és difícil realitzar qualsevol 

anàlisi si no es parteix d’un primer acord sobre l’extensió territorial (volum de població, sectors 

econòmics, activitats dominants, etcètera).  

L’Institut és un organisme dependent de l’Ajuntament de Lleida, pel qual el seu focus d’acció 

sempre prioritzarà aquest municipi. Tot i això, la realitat ens demostra que els usuaris 

procedeixen d’un territori indeterminat que abasta la pràctica totalitat de la comarca del 

Segrià, però també comarques veïnes, tant catalanes com de la Franja d’Aragó. 

En aquest sentit, com pas previ per a l’execució del segon objectiu d’aquesta línia (¡Error! No 

e encuentra el origen de la referencia.), es fa necessària una primera determinació de l’abast 

territorial, afectant també aquest plantejament a la creació d’un mapa de recursos 

ocupacionals (1.2.1) i la resta d’accions que en depenen.  
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2.1.1.1. Determinar l’abast territorial de la iniciativa 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. El primer element a tenir en compte per determinar quin és el territori amb afectació de 

l’IMO i la resta d’entitats que treballen en l’estratègia és l’element administratiu, el qual 

serà principalment aplicable en els organismes vinculats a l’administració local.  

2. En general, els actors tenen un plantejament territorial molt ampli, el qual en alguns casos 

no està definit adientment. Per tant, la fórmula per determinar l’abast ha de relacionar-se 

amb la procedència de l’usuari. En aquest sentit, caldrà realitzar un anàlisi de la 

procedència dels beneficiaris dels serveis per a cada ens participant en la definició de 

l’estratègia. Serà també necessari que es realitzi algun tipus de priorització entre les 

entitats que participaran en la definició, ja que pot resultar complicat, per exemple, que la 

UdL hi prengui part, atès que rep alumnes de tot el món. En altres casos potser serà 

necessari tenir en compte només una part dels usuaris, com podria ser el cas de la 

Fundació Pagesos Solidaris, la qual té oferents d’ocupació d’arreu, però la majoria dels 

demandants són pagesos del territori.  

3. La fase d’anàlisi dels usuaris podria ésser externalitzada, ja que suposaria una elevada 

càrrega de treball per ser realitzada amb tècnics propis.  

4. Un cop definides les procedències, caldrà superposar-les amb l’anàlisi administratiu per 

cercar un abast territorial lògic i assumible. La definició d’aquest territori permetrà 

simplificar totes les tasques de comunicació, prospecció i col·laboració amb els actors, el 

qual haurà de ser el pas següent a realitzar. Així, cal acceptar que els territoris que queden 

fora d’aquesta àrea no s’inclouran en les futures planificacions, el qual no suposa que les 

persones que hi resideixin hagin de ser excloses dels serveis prestats.  

5. La concreció del territori hauria de realitzar-se mitjançant un acord polític i un protocol de 

col·laboració amb la intervenció d’entitats locals (preferentment consells comarcals i 

ajuntaments significatius) i la resta d’actors participants de l’estratègia.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1211 

Prioritat subjectiva  Mitjana 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny 
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Prioritat sintètica 6 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Actors participants en l’estratègia.  

Destinataris Orientació interna.  

Altres implicats Consells comarcals i altres ens locals del territori.  

Proposta d’indicadors 

Població inclosa en l’abast territorial (a definir) 

Superfície en quilòmetres quadrats d’abast (a definir) 

Resultats i/o productes esperats  

Protocol de col·laboració.  

Definició d’un abast territorial concret per a la planificació d’accions.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació : 15% 

Inici de les actuacions   Primer semestre 2019. 

Aproximació pressupostària   Anàlisi dels usuaris: 10.000€. 

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny metodologia anàlisi i licitació           

Anàlisi administratiu i d’usuaris           

Fase de negociació de protocols            

Concreció proposta territorial            
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Programa 2.2: Flexibilitzar i adequar les PAO a les necessitats del territori 
i els diferents perfils, incloent un mecanisme de creació de valor públic 

2.2.1. Projecte de disseny concertat de les PAO 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Adequar el disseny de les PAO a les necessitats del territori.  

 Impulsar PAO amb més potencial en coherència a les necessitats del territori.  

 Promoure programes més estables i amb continuïtat en el temps.  

 Millorar l’eficàcia de les PAO.  

Justificació de l’acció proposada 

El disseny de les PAO no es realitza des de l’enfocament local, el qual es tradueix en programes 

poc adequats a les necessitats específiques de la ciutat de Lleida i la resta del territori 

d’influència de l’IMO i altres actors amb competència.  

Els condicionants relacionats amb el disseny dels programes, a més, suposa elements 

d’inflexibilitat i manca de continuïtat en els serveis, quelcom que suposa un efecte molt 

negatiu, tant pels beneficiaris com pels tècnics que els desenvolupen.  

A més a més, en relació als canvis normatius que emanen de la Llei 13/2015, aquesta acció 

esdevé un dels objectius fonamentals d’aquest Pla, ja que l’IMO es considera l’ens més 

adequat per a posicionar-se com líder de l’estratègia territorial de l’àmbit de la ciutat de Lleida.  

2.2.1.1. Sistema de disseny concertat de les PAO 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Creació d’un consell d’entitats amb competència en matèria de PAO a partir de la superació 

d’allò que es descriu a la proposta 1.3.1. Les funcions d’aquest consell seran:  

a. La definició de les orientacions generals de les PAO de l’àmbit de Lleida, incloent la 

identificació, concreció, selecció i  desplegament de les mesures en l’àmbit 

d’ocupació i desenvolupament local.  

b. La quantificació econòmica i funcional (personal requerit, cronogrames, 

comunicació, costos, funcions de cada ens, etcètera) de les polítiques a 

desenvolupar.  
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c. El seguiment i l’avaluació de l’execució.  

2. A partir de la composició de la proposta de concertació a nivell micro amb la col·laboració, 

suport i assistència tècnica prevista pel Servei d’Ocupació de Catalunya, caldrà redactar 

una proposta de formalització d’un contracte programa o altres instruments jurídics 

adequats.  

3. Tot i que la definició específica dels eixos de treball hauria de determinar-se a partir del 

treball desenvolupat a partir de les diferents accions detallades en aquest Pla Estratègic, 

els eixos programàtics que caldria incloure són:  

a. Mecanismes de coordinació i planificació de les polítiques actives d’ocupació.  

b. Accions formatives de caire ocupacional, incloent la detecció de les necessitats 

formatives.  

c. Accions formatives de reciclatge professional.  

d. Accions d’intermediació en matèria d’ocupació.  

e. Accions de sensibilització i foment de l’emprenedoria.  

f. Programes de prospecció empresarial.  

g. Mecanismes de generalització de l’orientació.  

h. Accions orientades a la realització de pràctiques, formació dual i altres que combinin 

formació amb estades a les empreses.  

i. Altres accions emanades d’aquest Pla Estratègic.  

4. Els principis que han de regir l’estructura són:  

a. Horitzontalitat en la creació d’estructures, per evitar la superposició de nivells 

administratius que limiten la interacció entre el nivell d’execució i de planificació. 

b. Simplicitat en la tramitació administrativa, per evitar una càrrega de treball no 

productiva, com són les justificacions o altres tramitacions.  

c. Continuïtat en els programes i els serveis ocupacionals oferts.  

d. Afavorir l’especialització en relació als perfils d’usuaris.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1311, 3211, 4311, 5112 

Prioritat subjectiva  Crítica 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny 

Prioritat sintètica 10 
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Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors SOC i altres ens del territori en competència amb PAO 

Destinataris Orientació general: beneficiaris i enfocament intern.  

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Número d’actors involucrats en el contracte programa: 20. 

Resultats i/o productes esperats  

Redacció de la proposta del contracte programa, incloent el procés de desplegament de 
l’estratègia territorial a partir d’aquest Pla Estratègic.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació (50%) 

Inici de les actuacions   Primer semestre 2019  

Aproximació pressupostària  
 En el cas que sigui necessari, contractació d’un servei 

extern de consultoria per la concreció de diferents 
programes: 30.000 €.  

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny consell d’entitats           

Disseny proposta contracte - programa           

Disseny propostes anuals (si s’escau)           

Nota  

La previsió anual inclosa al cronograma es realitza a partir d’un càlcul que suposa l’inici del 
desplegament de la llei 13/2015 al 2018. En el moment de redactar aquest projecte, el decret 
de desplegament d’aquesta llei encara no està disponible. Aquesta proposa es redacta 
prenent en consideració la informació que es disposa a partir de diferents documents de 
treball i les aportacions dels actors participants en l’estratègia, i pressuposant que les accions 
proposades en aquest pla estratègic haurien de suposar l’acompliment dels criteris per a que 
un territori sigui reconegut com estratègia territorial. En aquest sentit, es considera que 
aquesta acció hauria de ser revisada per adaptar-ne l’adequació als preceptes del decret.  
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Línia estratègica 3: Garantir la qualitat, eficiència i l’eficàcia 

 

  

Garantir la qualitat i 
incrementar l’eficàcia i 
l’eficiència de les 
Polítiques Actives 

d’Ocupació 

OBJECTIUS GENERALS 

3.1. PROMOURE INSTRUMENTS D’APODERAMENT I 

FORMACIÓ CONTINUADA PELS TÈCNICS, EL QUAL 

PERMETI INTEGRAR LES NOVES TENDÈNCIES EN 

MATÈRIA D’OCUPACIÓ EN EL SERVEI. 

3.2. GENERALITZAR L’ÚS DE LES TIC I ALTRES EINES 

INNOVADORES EN LES PAO.  

3.3. CREAR UNA METODOLOGIA D’ATENCIÓ UNIFICADA, 

AMB DERIVACIONS I PRESELECCIONS I 

SISTEMATITZAR LES EINES DE TREBALL. 
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Programa 3.1: Promoure instruments d’apoderament i formació 
continuada pels tècnics, el qual permeti integrar les noves tendències en 

matèria d’ocupació en el servei 

3.1.1. Projecte de promoció d’instruments d’apoderament pels tècnics 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Garantir que el personal tècnic disposa dels coneixements adients per oferir els serveis 

ocupacionals.  

 Facilitar la interiorització de noves dinàmiques de treball en matèria de PAO.  

 Capacitar tècnicament i proporcionar les aptituds necessàries al personal de les entitats 

participants per afrontar el canvi organitzatiu.  

Justificació de l’acció proposada 

El personal tècnic és l’element clau en la prestació d’un servei relacionat amb les PAO, pel qual 

és fonamental que aquest disposi dels coneixements més adequats per oferir aquest servei 

als beneficiaris.  

3.1.1.1. Formació continuada per l’actualització i l’apoderament 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. De forma anual, programar un seguit de cicles formatius relacionats amb les PAO, els quals 

s’orientin a mantenir i millorar la qualitat oferta en la prestació del servei als beneficiaris.  

2. La temàtica que caldrà introduir haurà de decidir-se anualment, prenent en consideració 

les diferents tendències que es vagin coneixent. A més a més, el disseny de l’oferta també 

hauria de tenir en compte les aportacions del mateix personal tècnic, pel qual es pot 

dissenyar algun tipus de recollida d’informació en la qual puguin sol·licitar les activitats 

que volen realitzar, així com de les diferents demandes que puguin sorgir de les taules de 

treball proposades al punt 1.1.1.1.  

3. La pròpia execució d’aquestes accions ha de ser una oportunitat per aprofundir en el 

treball concertat, de manera que les formacions haurien d’oferir-se i dissenyar-se també 

amb inclusió del personal tècnic d’altres entitats participants a l’estratègia.  

4. Entre els temes que caldria tenir en compte, es pot mencionar, entre d’altres:  

a. Sensibilització del treball en xarxa.  
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b. Tècniques de treball compartit.   

c. El treball en grup.  

d. Lideratge i motivació d’equips.  

e. La gestió dels processos de modernització administrativa 

f. Etc.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1111, 3121 

Prioritat subjectiva  Mitjana 

Tipus estratègia Serveis estables + victòria ràpida 

Prioritat sintètica  

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Diputació de Lleida (veure nota) 

Destinataris Personal tècnic dels ens participants.  

Altres implicats 5 

Proposta d’indicadors 

Número de formacions organitzades: 1 al mes 

Número d’hores de formació anuals: 60  

Número de participants: 20 de mitjana.  

Resultats i/o productes esperats  

Calendari formatiu anual 

Realització d’activitats formatives de diversos tipus: tallers, conferències, etc.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic en formació: 10% 

Inici de les actuacions   Immediata.  

Aproximació pressupostària   6.000 € anuals en concepte d’honoraris i altres 
pagaments als formadors.  
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Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny calendari formatiu anual           
Implementació accions formatives conjuntes           

Nota 

Atès que majoritàriament es tracta de formació per personal tècnic d’ens locals, aquesta 
podria esser susceptible de ser organitzada amb la participació de l’Àrea de Recursos 
Humans de la Diputació de Lleida.  

 

3.1.2. Projecte de creació d’un calendari formatiu conjunt i una borsa de 
formadors unificada 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Cohesionar l’oferta formativa ocupacional.  

 Millorar l’eficiència de les formacions realitzades.  

 Facilitar dinàmiques de cooperació amb l’intercanvi de formadors i millorar la qualitat de 

les formacions realitzades.  

Justificació de l’acció proposada 

L’oferta de formació per l’ocupació disponible a Lleida ciutat és molt gran. Nombroses entitats, 

tant públiques com privades n’ofereixen sense cap tipus de coordinació, de manera que és 

molt habitual trobar les mateixes accions promogudes per ens diferents. Per millorar 

l’eficiència del model es fa necessari que de la coordinació de les entitats en sorgeixi una 

oferta conjunta.  

3.1.2.1. Calendari formatiu conjunt 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. De forma prèvia a la publicació de les ofertes formatives de cada entitat, quelcom que sol 

donar-se immediatament després de la publicació de l’oferta del SOC, cal convocar una 

trobada entre les persones responsables de les accions formatives de cada entitat 

participant en l’estratègia per compartir i coordinar les accions que es preveuen realitzar.  
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2. A partir d’aquesta trobada, crear un calendari conjunt en el qual es recullin totes les 

accions formatives previstes al territori. Aquest calendari hauria de crear-se en format 

digital, a fi de permetre modificacions. També seria recomanable que s’inclogui dins una 

aplicació que permeti a l’usuari fer consultes per temàtica, ens que organitza la formació, 

temari, preus, dates i altres dades que puguin resultar d’interès, així com permetre la 

inscripció a les accions que es prefereixi.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 3111 

Prioritat subjectiva  Mitjana 

Tipus estratègia Serveis estables 

Prioritat sintètica 3 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Actors involucrats en l’estratègia que fan formació ocupacional.  

Destinataris Públic en general (persones que es volen formar).  

Altres implicats SOC 

Proposta d’indicadors 

Realització de la trobada anual de coordinació. 

Número d’actors representats: 5 

Resultats i/o productes esperats  

Calendari web unificat.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació: 10% 
 Tècnic en formació: 10% 

Inici de les actuacions   Segon semestre 2018. 

Aproximació pressupostària   Disseny del portal: 6.000 € 
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Trobades de coordinació formacions           
Realització d’accions formatives coordinades           
 

3.1.2.2. Borsa de formadors especialitzats unificada 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. A partir dels diferents llistats de formadors que cada entitat disposa, crear una base de 

dades conjunta en la qual es recullin les àrees de especialització i tipus de formació que 

aquestes persones proposen. La base de dades pot recollir valoracions per part dels 

tècnics o les notes mitjanes obtingudes en les formacions en els fulls d’avaluació dels 

alumnes. Atès que les fórmules d’acumulació d’informació depenen de cada entitat de 

forma interna, caldria que prèviament s’acordi quins seran els continguts en termes 

d’informació de la borsa, pel qual caldrà realitzar una primera onada de reunions tècniques 

en la qual es confrontin les informacions que cada ens disposa i s’acordi el contingut del 

mecanisme compartit.  

2. Aquesta base de dades haurà de ser compartida pels diferents actors, pel qual és possible 

que calgui l’autorització expressa dels formadors en relació a la Llei de Protecció de Dades, 

així com la realització d’un disseny específic de l’eina. Amb tota possibilitat, caldrà 

sol·licitar als formadors autorització d’ús de les dades personals de forma prèvia a la seva 

inclusió.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1211, 3111, 3211, 3411, 3421, 4111, 4512 

Prioritat subjectiva  Mitjana 

Tipus estratègia Serveis estables 

Prioritat sintètica 6 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Actors involucrats en l’estratègia que fan formació ocupacional.  
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Destinataris Orientació interna. 

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Número de formadors inclosos a la base de dades: 100 

Resultats i/o productes esperats  

Base de dades de formadors.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic en formació 10% 

Inici de les actuacions   Segon semestre de 2018. 

Aproximació pressupostària   Sense costos no salarials.  
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Trobades d’anàlisi prèvies i necessitats informatives           

Disseny tècnic BBDD compartida           

Recollida d’informació formadors i llicència LOPD           

Implementació i publicació interna BBDD           
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Programa 3.2: Generalitzar l’ús de les TIC i valor públic 

3.2.1. Projecte de generalització de l’ús de les TIC als serveis d’ocupació 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Promoure un ús intensiu de les noves tecnologies en les accions de foment de l’ocupació.  

 Millorar la comunicació entre tècnics de diferents organitzacions i beneficiaris.  

Justificació de l’acció proposada 

El desplegament d’una estratègia conjunta requereix d’eines de comunicació ràpides i 

efectives que flexibilitzin les tasques. La generalització d’eines innovadores hauria de tenir la 

capacitat d’accelerar processos i reduir costos, simplificant les tasques de comunicació i 

coordinació dels diferents agents.  

3.2.1.1. Realitzar programes d’introducció a les TIC 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Organitzar accions formatives introductòries a les TIC adreçades tant als possibles 

beneficiaris del servei com als tècnics de les entitats que participen de l’estratègia, 

entenent que el contingut de les accions haurà de dissenyar-se atenent a les necessitats 

de cada grup de destinataris.  

2. En aquest sentit, les accions orientades als tècnics hauran de tenir en compte:  

a. Garantir un nivell adequat de coneixement sobre les eines compartides i el 

funcionament dels sistemes digitals i al núvol.  

b. Fomentar l’ús entre els tècnics de les TIC per a la millora dels processos d’ocupació.  

3. En canvi, les accions destinades als beneficiaris, hauran de tenir en compte:  

a. L’alfabetització digital.  

b. Formació bàsica en les eines disponibles per a la recerca d’ocupació on-line, incloent 

els serveis que ofereixen les entitats que participen a l’estratègia.  

4. Crear mecanismes que permetin als usuaris i beneficiaris accedir i gestionar la informació 

relacionada amb les accions ocupacionals que se’ls destinen en remot.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 3212, 3511 
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Prioritat subjectiva  Mitjana 

Tipus estratègia Serveis estables + victòria ràpida 

Prioritat sintètica 5 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Resta d’actors participants a l’estratègia 

Destinataris Personal tècnic i beneficiaris 

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Número de formacions a tècnics realitzades: 4 a l’any.  

Número d’hores de formació impartides: 16 anuals.  

Número de formacions a beneficiaris realitzades: 8 a l’any.  

Número d’hores de formació impartides: 80 anuals. 

Resultats i/o productes esperats  

Capacitació tècnica i dels beneficiaris en relació a les eines TIC desplegades i els processos 
de recerca d’ocupació.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de formació: 10% 

Inici de les actuacions   Immediat.  

Aproximació pressupostària   9.600€ a l’any en concepte de formació.  
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Disseny de continguts formació TIC i accés remot           
Realització accions formatives           
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3.2.2. Projecte de garantia de l’excel·lència en la prestació del servei 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Garantir un nivell adequat en la prestació dels serveis ocupacionals, independentment de 

l’ens que els ofereixi.  

Justificació de l’acció proposada 

Davant una estratègia compartida de prestació d’accions, es més necessari l’avaluació de les 

accions per tal de mostrar objectivament els resultats de l’estratègia. Es per això que s’observa 

la necessitat de crear un model d’anàlisis del valor públic.  

3.2.2.1. Dissenyar una metodologia conjunta de valor públic 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Impulsar la metodologia d’anàlisi dels productes/serveis amb la mètrica del valor públic, 

és a dir, establir mecanismes de priorització d’accions d’acord amb indicadors estratègics, 

desplegar eines d’avaluació, analitzar els resultats i crear el valor públic. 

2. Definir les sessions de treball necessaris per a definir els indicadors. 

3. Dissenyar les jornades de retorn de l’acció pública. 

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 3211, 3311 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Sistema de gestió 

Prioritat sintètica 5 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Resta d’actors participants en l’estratègia.  

Destinataris Orientació interna.  

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Coincidència entre l’estàndard necessari per garantir l’objectiu i el valor real 
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Resultats i/o productes esperats  

Metodologia de valor públic (inclou paràmetres quantitatius, qualitatius i econòmics) 

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació: 15% 

Inici de les actuacions   Immediat.  

Aproximació pressupostària   Costos en funció de les normes que s’apliquin.  
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Disseny metodologia anàlisi           

Implementació indicadors i jornades de retorn           
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Programa 3.3: Crear una metodologia d’atenció unificada, amb derivacions 
i preseleccions, i sistematitzar les eines de treball 

3.3.1. Projecte d’atenció ciutadana i sistema de derivacions  

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Unificar els processos d’orientació inicial de les persones beneficiàries.  

 Configurar els serveis a mida del beneficiari.  

 Facilitar la derivació dels usuaris als serveis especialitzats, amb independència del lloc on 

s’hagi sol·licitat la primera atenció.  

Justificació de l’acció proposada 

L’orientació inicial és un moment crític en el procés d’acompanyament per la millora de 

l’ocupació, però aquesta difereix entre unes i altres institucions, i fins i tot del programa al qual 

la persona beneficiària es pot acollir. A més a més, en molts casos el beneficiari opta per 

sol·licitar l’acompanyament a més d’una entitat, amb el qual sovint ha de repetir el mateix 

procediment.  

3.3.1.1. Intercanvi de  bones pràctiques per dissenyar estendards compartits 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Dissenyar un seguit de trobades relacionades amb les millora pràctiques d’atenció a 

l’usuari, dedicades localitzar les activitats més efectives i dissenyar un sistema que 

permeti què, amb independència del lloc on el beneficiari sol·licita el servei 

d’acompanyament, aquest sigui homogeni i permeti accedir a totes les institucions que 

participen en l’àmbit de les PAO al territori.  

2. Per fer-ho, caldrà convocar un seguit de reunions dels tècnics de programes de les entitats 

participants a l’estratègia per compartir les seves experiències i, sobre aquestes, establir 

els principis que han de regir aquesta atenció. En tot cas, serà fonamental que l’objectiu 

final sigui que tots els beneficiaris puguin accedir al servei d’orientació, independentment 

de les característiques socioeconòmiques que presentin, a fi de salvar l’escull de 

determinats programes.  

3. Un cop es realitzin les trobades, caldrà redactar un document que reculli aquestes bones 

pràctiques.  
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4. Pel que fa al mecanisme específic  d’atenció es considera que cal impulsar-lo en forma de 

finestreta única, és a dir, que totes les entitats la disposin i que qualsevol persona pugui 

accedir al servei independentment del lloc on el sol·liciti.  També seria recomanable iniciar 

accions de comunicació per donar a conèixer el nou servei entre la ciutadania.  

5. Igualment, la informació obtinguda en el procés d’orientació haurà d’introduir-se a les 

bases de dades conjuntes, a fi que aquesta esdevingui disponible per a tots els usuaris.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 3221, 3312, 4511 

Prioritat subjectiva  Mitja 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny 

Prioritat sintètica 7 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Resta d’actors amb competència en ocupació.  

Destinataris Demandants de millora d’ocupació en general. 

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Número d’entitats participants en la finestreta única: 5. 

Resultats i/o productes esperats  

Informe de bones pràctiques  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits 
 Tècnic de coordinació: 10% 
 Tècnic de programes: 10% 
 Tècnic d’orientació: 90% 

Inici de les actuacions   Primer semestre 2020. 

Aproximació pressupostària   Sense costos no salarials.  
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Trobades tècnics de programes            
Redacció informe bones pràctiques           

Disseny metodologia finestreta única           

Desplegament finestreta única i publicitat           
 

3.3.1.2. Sistema de derivacions 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. En paral·lel a la proposta anterior, el servei de finestreta única es completa amb un sistema 

de derivacions que envia els beneficiaris a les institucions més adequades en funció del 

seu perfil ocupacional.  

2. Un cop realitzada les primeres atencions, caldria que l’equip d’orientació derivi de forma 

automàtica la persona demandant cap al servei més adequat per a aconseguir els 

objectius específics determinats per a cada cas.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 3211, 3411 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Serveis estables 

Prioritat sintètica 5 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Resta d’actors amb competència en ocupació. 

Destinataris Demandants de millora d’ocupació en general. 

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Número de derivacions realitzades per any: 50 
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Resultats i/o productes esperats  

No se n’especifiquen.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de programes: 10% 
 Tècnic d’orientació: 10% 

Inici de les actuacions   Primer semestre 2020. 
 Un cop desplegades les eines del 3.2.1.1 

Aproximació pressupostària   Sense costos no salarials. 
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Trobades de tècnics de programes per derivacions           

Disseny sistema de derivacions           

Desplegament finestreta única           
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Línia estratègica 4: Aprofundir la cooperació pública i privada 

 

  

Aprofundir en les relacions 
de cooperació entre els 

sectors públic i privat 

OBJECTIUS GENERALS 

4.1. AFAVORIR LA MODERNITZACIÓ DE LA CULTURA 

EMPRESARIAL EN TERMES D’OCUPACIÓ, GESTIÓ I RSE.  

4.2. DISSENYAR METODOLOGIES FORMATIVES FLEXIBLES 

BASADES EN LA FORMACIÓ DUAL, LES PRÀCTIQUES I 

ALTRES DE SIMILARS QUE AFAVOREIXIN L’OCUPACIÓ.  

4.3. INTEGRAR LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS EN EL 

DISSENY DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ.  

4.4. ACCELERAR ELS PROCESSOS DE DETECCIÓ DE LES 

NECESSITATS I RESPOSTA.  

4.5. AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ EN ELS PERFILS 

SUSCEPTIBLES.  

4.6. PROMOURE UN SISTEMA CONJUNT DE PROSPECCIÓ 

EMPRESARIAL. 
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Programa 4.1: Afavorir la modernització de la cultura empresarial en 
termes d’ocupació, gestió i responsabilitat social empresarial 

4.1.1. Projecte de modernització i desenvolupament empresarial 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Impulsar la modernització de les empreses en termes organitzatius i de gestió.  

 Afavorir unes relacions laborals i contractació de més qualitat.  

 Millorar el teixit productiu de les empreses a través de la formació.  

 Sensibilitzar l’empresariat en relació a les PAO 

Justificació de l’acció proposada 

Encara que es realitzin adaptacions organitzatives a l’àmbit de les PAO, aquestes difícilment 

tindran l’impacte desitjable si no s’impulsen també accions orientades a sensibilitzar el teixit 

empresarial, especialment la micro, petita i mitjana empresa, de la importància de la formació 

continuada, la RSE o el reciclatge, entre d’altres.  

4.1.1.1. Sensibilització i formació per l’empresa 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Dissenyar i executar un calendari formatiu adreçat a la PIME, format per activitats de tipus 

teòric i pràctic, que giri sobre els eixos temàtics següents:   

a. La millora de la gestió, incloent temes directament enfocats als empresaris, com per 

exemple la planificació a mig i llarg termini, gestió de grups i resolució de conflictes, 

lideratge, etcètera.  

b. Els beneficis de la Responsabilitat Social Empresarial, incloent temes orientats a 

sensibilitzar sobre els beneficis que suposa desenvolupar aquesta política per 

l’empresa i pels treballadors. Per exemple, la conciliació laboral, l’ús de recursos 

locals, contractació responsable, etcètera.  

c. La necessitat de promoure plans i polítiques de reciclatge formatiu entre els 

treballadors més enllà de les formacions obligatòries, com és el cas de la PRL.  

d. Formació específica orientada als empresaris per ajudar-los a comprendre les 

pròpies necessitats formatives i ocupacionals en relació a les característiques del 
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mercat de treball, activitats orientades a donar a conèixer el funcionament de les 

polítiques d’ocupació i l’oferta de serveis de les diferents entitats, etcètera.  

2. A més a més d’aquestes, també s’ha detectat que caldrà seguir oferint altres tipus de 

formació, la qual actualment ja s’està oferint des d’altres entitats del territori sota el 

paraigües de GLOBALleida, com són els temes relacionats amb l’accés al finançament o 

la integració de les TIC a l’empresa.  

3. A la diagnosi s’ha detectat un significatiu interès per la informació respecte de les 

polítiques i subvencions a la contractació, un servei que es va deixar d’oferir i que hauria 

de recuperar-se. Atès l’interès que desperta, es recomana que aquest tema s’utilitzi com 

porta d’entrada de l’empresa, i durant la sessió informativa es doni coneixement de la resta 

d’accions formatives ofertes.  

4. Més enllà d’aquesta aptitud activa de captació proposada al punt anterior, també seria 

recomanable que a totes les sessions destinades a l’empresa hi hagi disponible informació 

sobre la resta dels serveis que se’ls pot oferir, preferiblement en forma de fulletons.  

D’altra banda, donar a conèixer la celebració d’activitats formatives és fonamental, aquí es 
recomana aplicar allò que es desprengui de la proposta   
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5. Programa 1.4: Millorar els processos de comunicació externa. 

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1511, 3122 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Serveis estables 

Prioritat sintètica 5 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors  

Destinataris Teixit empresarial 

Altres implicats Associacions d’empresaris, patronals 

Proposta d’indicadors 

Número de cursos de formació per empresa a l’any: 20 

Número d’hores de formació a l’any: 40 

Resultats i/o productes esperats  

Calendari formatiu 

Formacions per empresa 

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de formació: 25% 

Inici de les actuacions   Primer semestre de 2019 

Aproximació pressupostària   4.000€ en concepte de costos de formació.  

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny temes calendari formatiu PIME           

Disseny suports informatius            

Impuls formació PIME           
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Programa 4.2: Dissenyar metodologies flexibles basades en la formació 
dual, les pràctiques i altres de similars que afavoreixin l’ocupació 

4.2.1. Projecte d’impuls a la formació en alternança centre - empresa 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Analitzar a nivell de territori la realitat de les diferents activitats formatives basades en 

l’alternança de l’alumne entre el centre formatiu i l’empresa (per exemple, la formació dual, 

la formació al centre de treball o les pràctiques) i dissenyar una formació flexible i 

adaptada a les necessitats de tots els involucrats.  

 Localitzar empreses amb els equipaments adequats i posar-les en contacte amb els 

centres formatius per afavorir l’oferta de formació en alternança.  

 Promoure la formació en alternança.  

Justificació de l’acció proposada 

La formació en alternança, independentment de la fórmula específica, és un valor en 

creixement. Les empreses valoren especialment aquest tipus de formació perquè apropa  els 

estudiants a les característiques i metodologies de l’empresa, mentre que els estudiants 

aconsegueixen un component pràctic de gran valor laboral.  

Tot i això, la formació en alternança té molts problemes d’execució, els quals neixen  de fonts 

molt diverses, des dels plans d’estudis a la dificultat de compaginar horaris, els 

desplaçaments, etcètera. Per aconseguir consolidar aquest tipus de formació caldrà entendre 

les causes i apuntar solucions a aquests problemes.  

4.2.1.1. Anàlisi de la formació en alternança a Lleida 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Es proposa la realització d’un estudi específic sobre els diferents tipus de formació en 

alternança que es donen  a Lleida, tenint en compte:  

a. Els mòduls inclosos.   

b. Els centres i empreses involucrats.  

c. Els elements d’inflexibilitat.  

d. L’opinió de les empreses.  
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e. L’opinió dels centres formatius.  

f. L’opinió dels alumnes que hi ha participat.  

2. A partir d’aquest anàlisi, redactar: 

a. Un document de propostes de millora per a l’organització d’una formació en alternança 

adequada a les necessitats del territori.  

b. Un catàleg d’empreses i formació en alternança a Lleida.  

c. Un seguit de recomanacions per a la promoció i l’impuls de la formació en alternança 

a Lleida.  

3. Per al desplegament de les diferents propostes de millora, tot i que caldria veure els 

resultats i aportacions de l’estudi, seria necessària la contractació de personal amb 

dedicació total, el qual hauria de treballar en la relació amb els centres i les empreses, 

donar a conèixer l’oferta formativa en alternança, cercar noves empreses, avaluar 

instal·lacions, etcètera.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats  

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny 

Prioritat sintètica 6 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Consell de Formació Professional, Departament d’ensenyament, 
centres formatius i empreses  

Destinataris Orientació interna.  

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Número d’empreses participants: 25 

Número de centres participants: 10 

Número d’alumnes participants: 30 

Resultats i/o productes esperats  

Document d’anàlisi de la formació en alternança a Lleida  
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Document amb propostes de millora de la formació en alternança a Lleida.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació: 10% 
 Tècnic de formació: 100% 

Inici de les actuacions   Segon semestre de 2019 

Aproximació pressupostària  
 30.000 € per a la licitació de l’estudi proposat.  
 Els costos relacionats amb les propostes de millora 

haurien de ser recollits al projecte.  

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2
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0 

1s
 2

02
1 

2s
 2
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1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny i licitació estudi formatiu           

Estudi formatiu           

Trobades per la implementació propostes de millora           
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Programa 4.3: Integrar les associacions empresarials en el disseny de les 
polítiques d’ocupació 

4.3.1. Projecte d’integració de l’empresa en el disseny de les PAO 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Introduir progressivament les associacions empresarials en els mecanismes de disseny 

de les PAO.  

Justificació de l’acció proposada 

Tot i que en primer terme aquesta l’estratègia s’activa des les entitats del sector públic, és 

necessari que també tingui la participació del sector privat, especialment de les associacions 

empresarials i patronals més significatives del territori, les quals han de col·laborar en el 

disseny de les PAO.  

4.3.1.1. Afavorir la participació de les associacions empresarials 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. De cara a afavorir la participació de l’empresa en els òrgans de gestió i disseny de les PAO 

proposats al projecte 2.2.1.1, serà necessari garantir la presència de les principals 

patronals involucrades. Atenent que les associacions empresarials són un espai molt 

divers i que sembla complex mantenir la participació continuada de moltes entitats al 

mateix temps, es considera que caldria integrar en l’organisme proposat les principals 

patronals del territori, i afavorir la participació puntual de sectorials o altres entitats en 

funció del cas que es proposi debatre.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 2211 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny + victòria ràpida 

Prioritat sintètica 9 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors  
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Destinataris Orientació interna 

Altres implicats Les entitats recollides al punt 2.2.1.1 

Proposta d’indicadors 

Participació d’almenys 2 entitats empresarials a cada trobada.  

Resultats i/o productes esperats  

No se’n defineixen.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació: 5% 

Inici de les actuacions   Primer semestre de 2019. 
 En paral·lel a l’acció 2.2.1.1 

Aproximació pressupostària   Sense costos no salarials.  

Cronograma 

Acció 
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Incorporació empresa al disseny consell d’entitats           
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Programa 4.4: Accelerar els processos de detecció de les necessitats i 
resposta 

4.4.1. Projecte de definició del sistema de detecció de les necessitats 
formatives 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Dissenyar un sistema centralitzat de detecció de les necessitats formatives del teixit 

productiu en termes de perfils i qualificacions. 

 Reduir el temps que transcorre entre la detecció d’una necessitat formativa i la introducció 

en el mercat dels perfils formats.  

Justificació de l’acció proposada 

El sistema de detecció de les necessitats és un element clau per generar polítiques formatives 

de qualitat, adequades a les demandes de les empreses individuals i el conjunt del mercat de 

treball. En aquest sentit, cal promoure un sistema basat en una metodologia clara i 

sistemàtica, la qual contribueixi a definir les necessitats del mercat laboral i permeti anticipar 

les demandes, en termes formatius, de les empreses.  

Igualment, el temps que transcorre entre la detecció d’una necessitat i l’enviament al mercat 

de les persones formades és massa llarg i, sovint, acaba significant que aquesta necessitat ja 

no és vigent. Per tant, trobar estratègies que permetin accelerar els terminis esdevé un 

element clau per a que el sistema sigui útil.  

4.4.1.1. Servei estable d’anàlisi de les necessitats formatives 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Seguint el model de treball en xarxa, el servei de detecció de les necessitats hauria de 

realitzar-se amb la cooperació de tots els actors inclosos, tot i que especialment haurien 

de participar-hi els que treballen prioritàriament en matèria de formació.  

2. En primer lloc, caldrà dissenyar una metodologia estadística i remetre-la als participants 

per obtenir una primera font d’informació sobre la qual bastir un seguit d’entrevistes 

personals i analitzar quines demandes preveuen que tindran respecte de l’exercici 

següent.  
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3. Un element important a tenir en compte és la necessitat de canviar el paradigma de 

detecció de les necessitats cap a un model basat en competències i formacions enlloc del 

model actual basat en sectors. El que s’està proposant és que, durant la realització de les 

reunions, cal posar un especial incís en les competències i aptituds que requereixen 

determinats llocs de treball (per exemple, independència, capacitat de prendre decisions, 

anàlisi de la situació, etcètera) i organitzar activitats formatives basades en la potenciació 

d’aquestes aptituds i competències.  

4. Finalment cal atendre el deure de difusió de la informació. Per tal d’afrontar-ho, es 

considera adequada la publicació de memòries anuals sobre les conclusions de les 

reunions. Igualment, també cal preveure que la informació generada per aquesta 

metodologia pot ésser de gran interès per a les persones que desitgen realitzar accions 

formatives per millorar la seva ocupabilitat, de manera que és recomanable que tots els 

tècnics d’orientació i el personal d’atenció al públic siguin coneixedors d’aquests resultats 

a fi de generar una orientació més efectiva des del primer moment. 

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1511 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny 

Prioritat sintètica 9 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Operadors públics amb competència en formació.  

Destinataris Empreses.  

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Número d’empreses analitzades: 100 a l’any.  

Resultats i/o productes esperats  

Informes anuals sobre les necessitats formatives.  
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Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits 
 Tècnic en formació: 25% 
 Tècnic d’anàlisi: 25% 
 Tècnic de prospecció: 25% 

Inici de les actuacions   Primer semestre de 2020. 

Aproximació pressupostària   Sense costos no salarials.  

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny metodologia recollida informació           

Recollida informació i entrevistes           

Difusió informació aconseguida           
 

4.4.1.2. Espai de reflexió sobre les necessitats formatives 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. El greu problema dels terminis que transcorren entre l’aparició d’una necessitat a 

l’empresa, la seva detecció, disseny de programes de resposta i implementació d’aquests 

suposa que moltes vegades tot el sistema perdi eficàcia. No es coneix cap mètode 

realment efectiu per superar aquesta situació, de manera que es proposa la creació d’un 

espai de reflexió conjunta per determinar quines alternatives poden intentar-se.  

2. L’espai de reflexió hauria de tenir forma de taula o conferència, i podria ésser assimilat a 

la proposta 1.1.1, però amb un component més estable i amb més participació del teixit 

empresarial. Possiblement, seria necessari que de forma prèvia a la realització d’aquestes 

taules es realitzi una provisió d’informació a partir d’indicadors sobre accions realitzades 

en el passat i els seus resultats per determinar quins van ser els elements que van 

funcionar i quins no.  

3. A  partir de les reflexions, caldria tirar endavant accions experimentals de resposta i, de 

nou, avaluar-ne els resultats, iniciant una metodologia estable basada en el disseny 

intel·ligent i la prova – error.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1112 
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Prioritat subjectiva  Mitjana 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny 

Prioritat sintètica 6 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Teixit empresarial (associacions i empresa individual)=  

Destinataris Persones en situació de recerca d’ocupació.  

Altres implicats UdL i altres centres formatius.  

Proposta d’indicadors 

Número d’actors participants a la taula: 15 

Resultats i/o productes esperats  

Protocol experimental per a l’acceleració dels processos de detecció de les necessitats 
formatives.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic en formació: 25% 
 Tècnic en coordinació: 10% 

Inici de les actuacions   Segon semestre de 2020. 

Aproximació pressupostària   Sense costos no salarials.  

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Disseny espai de reflexió i convocatòria participants           
Realització taules de reflexió           

Impuls possibles mesures           
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Programa 4.5: Afavorir l’autoocupació en els perfils susceptibles 

4.5.1. Projecte de promoció de l’emprenedoria 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Detectar perfils emprenedors.  

 Impulsar l’esperit emprenedor. 

 Donar suport a la consolidació de les iniciatives emprenedores.   

Justificació de l’acció proposada 

L’autoocupació i l’emprenedoria són valors importants per al teixit econòmic. En l’actualitat 

són nombroses les entitats que treballen en aquesta línia, sovint sota el paraigua del Consorci 

GLOBALleida i especialment de la xarxa CEI.  

Tot i que cal continuar amb la tasca de foment de l’emprenedoria, es considera que cal 

introduir elements de detecció i avaluació dels possibles perfils emprenedors per minimitzar 

els riscos relacionats amb l’emprenedoria per necessitat.  

4.5.1.1. Protocol de detecció de perfils emprenedors 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Durant les diferents activitats d’orientació laboral, introduir elements que permetin 

detectar possibles perfils susceptibles d’esdevenir persones emprenedores, especialment 

en relació als valors i aptituds que envolten aquest fenomen, com són la iniciativa, la 

capacitat de treball autònom, la valoració de la idea, etcètera. El protocol hauria de ser 

redactat mitjançant un grup de treball amb la col·laboració dels tècnics de la Fundació 

CEEI.  

2. L’anàlisi de les competències dels emprenedors hauria de ser sempre realitzat per les 

entitats especialitzades, com són els vivers d’empresa. Per tant, un cop es detecti un perfil 

susceptible, es recomana que es derivi, opcionalment mitjançant la metodologia indicada 

a la proposta 3.3.1.2, a les entitats més adequades per a realitzar els diferents processos 

d’acompanyament, com la redacció del pla d’empresa i altres assessoraments de tipus 

legal.  
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Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 3311, 3312 

Prioritat subjectiva  Mitjana 

Tipus estratègia Serveis estables + victòria ràpida. 

Prioritat sintètica 5 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Xarxa CEI i altres entitats amb programes d’emprenedoria.  

Destinataris Possibles emprenedors.  

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Número de derivacions proposades a l’any: 25 

Resultats i/o productes esperats  

Protocol de detecció de possibles emprenedors.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic d’orientació: 10% 

Inici de les actuacions   Immediat 

Aproximació pressupostària   Sense costos no salarials.  

Cronograma 

Acció 

1s
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01
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2s
 2

01
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1s
 2
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1 
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02
2 
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 2

02
2 

Definició criteris de selecció emprenedors           

Disseny sistema de detecció en activitats orientació           

Desplegament sistema de derivació           
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Programa 4.6: Promoure un sistema conjunt de prospecció empresarial 

4.6.1. Projecte de creació d’un servei de prospecció empresarial unificat 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Unificar els criteris en les accions específiques de prospecció (visites a empreses).  

 Presentar una imatge homogènia dels serveis d’ocupació.  

 Crear una base de dades disponible per a tots els actors.  

Justificació de l’acció proposada 

La prospecció empresarial és un dels serveis que més importància ha guanyat durant els 

darrers anys, especialment arran de la presa de consciència de la necessitat de comptar amb 

el sector privat alhora de definir polítiques més eficaces.  

En l’actualitat, diverses entitats disposen de serveis de prospecció empresarial que, sobre la 

pràctica, venen a realitzar funcions força semblants, tals com visites a empreses per exposar 

i oferir els seus serveis i, en alguns casos, anàlisi de necessitats, principalment formatives. 

Això fa que els responsables de les empreses acabin per confondre unes i altres entitats, no 

tinguin clar què ofereix cadascun i se’ls presenti una imatge extremadament fragmentada del 

servei, de manera que no s’afavoreix la generació de confiança.  

4.6.1.1. Disseny i implementació d’un sistema de prospecció empresarial 
conjunt 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Tot i que no és imprescindible, el servei de prospecció hauria de ser definit a partir del 

mapa proposat a la proposta 1.2.1, mitjançant el qual es podran obtenir les orientacions 

de les entitats, en especial en referència a la importància que concedeixen a les accions 

de prospecció empresarial. Alternativament, el servei pot ésser organitzat només a partir 

de les entitats que ja han col·laborat en l’estratègia que treballen en matèria de prospecció.  

2. Un cop determinades quines són les entitats que treballen en aquest àmbit, caldrà també 

saber quins són els eixos d’aquesta tasca, és a dir, si solament es limiten a la informació 

de serveis (cas en el qual caldrà determinar quins són aquests serveis), fan recollida 

d’informació, anàlisi organitzatiu, etcètera.  
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3. Un cop es disposi d’aquesta informació, caldria composar documentació que reculli els 

serveis, a fi de poder-los presentar de forma conjunta. Els documents haurien de permetre 

una certa flexibilitat, de manera que en els casos que sigui necessari es puguin realitzar 

adaptacions a cada tipus de beneficiari, així com l’actualització dels formats, la qual hauria 

de realitzar-se anualment.  

4. Igualment, caldrà prestar atenció a la tasca de coordinació de les activitats concretes. Atès 

que algunes entitats disposen de personal específicament adscrit a aquestes funcions, 

per evitar que es repeteixin les visites caldria que, de forma mensual, es realitzi una 

planificació conjunta de les visites previstes.  

5. El resultat de les accions hauria de ser inclòs en una base de dades conjunta, 

preferentment al núvol per facilitar l’accés remot.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1211, 3211, 3212, 4111, 4411 

Prioritat subjectiva  Crítica 

Tipus estratègia Serveis estables 

Prioritat sintètica 8 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Actors que realitzen tasques de prospecció empresarial.  

Destinataris Empreses del territori.  

Altres implicats PIMEC, COELL  

Proposta d’indicadors  

Disseny dels suports documentals.  

Número de visites mensuals: 15 

Resultats i/o productes esperats  

Base de dades unificada amb informació sobre empreses classificada en apartats.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació: 10%  
 Tècnics de prospecció: 100% 
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Inici de les actuacions   Primer semestre de 2021 

Aproximació pressupostària  

 La composició i disseny dels fulletons hauria de ser 
realitzada de forma interna.  

 Impressió dels fulletons: 5000€, assumibles per la 
impremta de la Diputació de Lleida.  

 Dietes i quilometratges.  

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Determinació entitats i tipus de servei           
Disseny catàleg de serveis (fulletó)           

Impressió fulletons           

Reunions de coordinació activitats concretes           

Creació base de dades conjunta           
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Línia estratègica 5: Adequar les polítiques als col·lectius 

 

  

Adequar les eines de 
treball a les necessitats 
dels col·lectius 
desfavorits, en risc 
d’exclusió i les situacions 
d’atur cronificat 

OBJECTIUS GENERALS 

5.1. CREAR PROGRAMES I EINES ESPECÍFIQUES PELS 

COL·LECTIUS DESFAVORITS, DISSENYADES EN FUNCIÓ 

DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS DIFERENTS PERFILS 

I ADEQUAR ELS SERVEIS OCUPACIONALS A LES 

NECESSITATS DELS COL·LECTIUS ESPECÍFICS.  

5.2. CERCAR MESURES PER REDUIR LA TEMPORALITAT I 

L’ESTACIONALITAT DEL MERCAT DE TREBALL. 
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Programa 5.1: Crear programes i eines especifiques pels col·lectius 
desfavorits, dissenyades en funció de les característiques dels diferents 

perfils 

5.1.1. Projecte de creació programes específics pels col·lectius desfavorits 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Millorar l’ocupabilitat dels col·lectius desfavorits per mitjà de programes dissenyats a 

mida.  

 Millorar l’ocupabilitat de les persones en situacions d’ocupació especials i aquelles que, 

per diferents motius, queden fora dels programes actuals.  

 Millorar les condicions de les persones amb ocupació de baixa qualitat.  

 Crear eines i mecanismes específicament dissenyades pel seguiment dels col·lectius 

desfavorits.  

Justificació de l’acció proposada 

Els col·lectius desfavorits són una de les peces clau en les polítiques d’ocupació, ja que són 

formats per les persones que tenen més dificultat per accedir a llocs de treball estables i en 

condicions dignes. Aquí hi trobem persones en situació d’atur de llarga durada, persones que 

alternen períodes de contractació, persones en situació d’atur i més de 55 anys, persones 

capacitades, etcètera.  

Juntament amb aquests col·lectius més visibles pels serveis d’ocupació en trobem d’altres, 

com poden ser les persones que es troben en situació de recerca de la primera ocupació, 

persones amb contractes de baixa qualitat (també coneguts com els treballadors pobres), o 

també altres persones que, per diferents motius necessiten una ocupació i no encaixen en els 

programes existents.  

La importància d’aquests col·lectius, la qual ha estat creixent durant els darrers anys, fa que 

sigui necessària una orientació específica dels serveis d’ocupació i que es dissenyin eines 

específiques per donar resposta a les seves situacions, les quals han de ser gestionades de 

forma independent d’altres programes.  
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5.1.1.1. Seguiment específic dels col·lectius desfavorits 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Introduir una línia específica d’anàlisi dels col·lectius desfavorits en l’estructura proposada 

al punt 2.2.1, la qual s’orienti als col·lectius específics enumerats a la diagnosi (veure 

capítol 3.5.2), així com d’altres perfils que puguin aparèixer de forma aïllada. Les 

característiques específiques d’aquestes persones fan que sigui molt complex un estudi 

estadístic sobre fonts secundàries, ja que en aquests perfils s’hi solen superposar 

nombrosos elements de desavantatge (per exemple, baixa formació i més de 50 anys, 

pertinença a grups minoritaris, discapacitats físiques o psicològiques) que fan molt 

complex que es puguin resoldre fora de programes integrals i fins i tot de fer-ne una 

quantificació adequada. En aquest sentit, l’ideal seria dissenyar projectes específics per a 

cada cas, però això seria inviable econòmicament. D’aquesta manera, cal que l’anàlisi 

parteixi de l’observació directa dels diferents col·lectius i es creïn els diferents perfils per 

reiteració d’atributs, moltes vegades comptant amb la col·laboració dels serveis socials 

per definir adientment les necessitats.  

2. Per tant, es recomana la creació d’una base de dades a partir dels serveis realitzats a 

persones integrants dels diferents col·lectius desfavorits. De nou, la base de dades ha de 

ser compartida amb les entitats que treballen amb aquestes persones per generar 

informació estadística que pugui ser explotable en el futur, pel qual prèviament caldria 

determinar la informació que s’inclou a la base de dades i els mètodes més adients 

d’explotació d’aquesta.  

3. La materialització del seguiment hauria de donar-se a través de la redacció d’un informe 

semestral sobre la situació dels col·lectius desfavorits a Lleida.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 2111, 3312, 5113 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Provisió de coneixement 

Prioritat sintètica 9 

Actors implicats 

Promotors IMO 
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Col·laboradors Serveis socials 

Destinataris Col·lectius desfavorits 

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

No se n’inclouen. 

Resultats i/o productes esperats  

Determinació i quantificació dels principals col·lectius desfavorits. 

Informe semestral.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic d’orientació: 25% 

Inici de les accions   Segon semestre de 2018  

Aproximació pressupostària   Sense costos no salarials.  

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Taules de disseny de la BBDD           
Disseny tècnic de la BBDD           

Fase d’introducció informació           

Explotació informació (informe semestral)           
 

5.1.1.2. Eines específiques pels col·lectius desfavorits 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. A partir del disseny dels perfils resultant de l’explotació estadística del punt anterior i de 

les accions individuals realitzades amb col·lectius desfavorits, cal crear unitats de disseny 

i grups de treball en coordinació amb el que s’estableix a la proposta 2.2.1.1, per 

determinar les accions més adequades per aquests col·lectius. Entre les accions que 

caldria prioritzar trobem, per exemple:  

a. Accions de foment de la contractació en pràctiques.  
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b. Formació en aptituds pre-laborals (idioma, escriptura, normes bàsiques de 

comportament a la feina, alfabetització digital, etc.) 

c. Programes de contractació directa (per exemple, a empreses de serveis públiques) i 

sistemes d’adequació del lloc de treball al treballador.  

d. Aptituds bàsiques per la recerca de feina (redactar un CV, presentar-se a una 

entrevista, etc...) 

e. Sistemes de derivacions específics cap a entitats socials.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 2211 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny + servei estable 

Prioritat sintètica 5 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Entitats del tercer sector 

Destinataris Col·lectius desfavorits 

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Número de serveis creats per col·lectius específics: 10 

Resultats i/o productes esperats  

Serveis per col·lectius específics.  

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic d’orientació: 50% 
 Altres tècnics, en funció dels programes que es defineixin. 

Inici de les actuacions   Primer semestre de 2019 

Aproximació pressupostària   En funció dels programes que es defineixin.  
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Cronograma 

Acció 

1s
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8 
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01
8 

1s
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01
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0 

2s
 2
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0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Realització d’accions específiques per col·lectius           
 

5.1.1.3. Mecanismes específics d’avaluació  

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Crear un seguit d’indicadors d’avaluació i seguiment de l’impacte dels programes sobre els 

col·lectius desfavorits, els quals permetin generar informació adequada respecte d’aquets 

programes. El disseny dels indicadors haurà de realitzar-se mitjançant una comissió 

específica que reuneixi les entitats del tercer sector que ofereixen serveis per col·lectius 

desfavorits.  

2. La informació generada haurà de ser incorporada al mecanisme de seguiment específic i 

al sistema de disseny, de manera que hauria de permetre adequar les polítiques que es 

vagin realitzant, preferentment la base de dades proposada al punt 5.1.1.1. 

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 3312 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Sistema de gestió 

Prioritat sintètica 5 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Entitats del tercer sector 

Destinataris Orientació interna 

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Número d’indicadors de seguiment per col·lectius específics definits 

Resultats i/o productes esperats  

Grup d’indicadors d’avaluació dels programes per col·lectius específics.  



  
 

 
Pàgina 85 

FR
-S

T-
28

 1
-O

CT
-1

4 

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació: 10% 
 Tècnic d’orientació: 10% 

Inici de les actuacions   Segon semestre de 2019 

Aproximació pressupostària   Sense costos no salarials 

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
8 

1s
 2

01
9 

2s
 2

01
9 

1s
 2

02
0 

2s
 2

02
0 

1s
 2

02
1 

2s
 2

02
1 

1s
 2

02
2 

2s
 2

02
2 

Comissió entitats disseny indicadors            

Fase d’introducció d’informació           

Fase d’explotació i anàlisi           
 

5.1.1.4. Eines específiques per situacions ocupacionals especials 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. A més a més dels serveis definits per als col·lectius vulnerables, cal preveure accions per 

a les persones que, tot i no formar-ne part, poden requerir de forma puntual algun servei 

relacionat amb l’ocupació, sigui perquè excepcionalment s’han quedat sense feina o 

perquè estan cercant la primera ocupació o altres motius que entrarien en la normalitat.  

2. En aquest sentit, el més important és poder oferir el servei de forma immediata a la 

detecció de la situació. Es considera que totes les persones que sol·licitin han de passar 

als serveis d’orientació, independentment de la seva situació personal, sigui a través de 

l’ens on es sol·licita o a través del sistema de derivacions, de manera que pugui entrar de 

forma immediata en un itinerari d’ocupació simplificat.  

3. En aquest sentit, caldrà crear un calendari d’accions formatives genèriques per a la recerca 

d’ocupació, el qual s’afegiria a les accions d’orientació i els itineraris personalitzats:  

a. Redacció de currículums.  

b. Mecanismes per cercar ocupació.  

c. Alternatives emprenedores. 

d. Etcètera. 

4. En els casos que aquestes persones es mantinguin més de l’esperat a les situacions d’atur, 

caldrà passar-les a programes de major impacte.  
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Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 2211 

Prioritat subjectiva  Alta 

Tipus estratègia Servei estable 

Prioritat sintètica 4 

Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Resta d’actors participants a l’estratègia 

Destinataris Persones en situació esporàdica de desocupació 

Altres implicats  

Proposta d’indicadors 

Número de persones ateses a l’any: 100  

Número d’hores en accions formatives estables: 72 

Resultats i/o productes esperats  

Disponibilitat d’un seguit de serveis estables per l’ocupació. 

Servei estable i universal d’orientació per persones en situacions ocupacionals especials.   

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnics d’orientació: 50% 

Inici de les actuacions   Primer semestre de 2019 

Aproximació pressupostària   7.200€ en concepte de costos de formació.  

Cronograma 

Acció 

1s
 2

01
8 

2s
 2

01
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 2
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 2

02
1 
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2 
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Disseny serveis generals d’ocupació           

Implementació serveis generals           

Servei universal d’orientació           
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Programa 5.2: Cercar mesures per reduir la temporalitat i l’estacionalitat 
del mercat de treball 

5.2.1. Projecte de reflexió per la reducció de l’estacionalitat 

Objectius concrets pretesos per l’acció 

 Proposar un debat sobre les causes profundes de la temporalitat i l’estacionalitat, i buscar 

possibles estratègies per minimitzar-les.  

Justificació de l’acció proposada 

La temporalitat i l’estacionalitat són les característiques més significatives del mercat de 

treball de Lleida. Tot i que n’hi ha una part que pot relacionar-se amb l’activitat agrícola, 

condicionada a elements naturals, no explica suficientment perquè les dinàmiques afecten de 

forma tant marcada a la resta dels sectors.  

En aquest sentit, es considera necessari encetar un debat entre els agents socials i el teixit 

empresarial que permeti determinar quines són les causes veritables de l’estacionalitat i els 

incentius que existeixen per la contractació temporal, així com analitzar les possibilitats i 

mesures que poden impulsar-se per reduir-los i contribuir a millorar la qualitat de l’ocupació.  

5.2.1.1. Grup de treball per la reducció de l’estacionalitat 

Actuacions concretes que es proposen dur a terme 

1. Crear un grup de treball format per persones expertes en ocupació i representants 

empresarials dels diferents sectors més generadors de treball temporal per debatre sobre 

les causes profundes de la contractació temporal i el domini de l’estacionalitat del mercat 

de treball de Lleida. El grup de treball podria tenir la forma d’un seguit de jornades, les 

conclusions del qual haurien de ser integrades en noves polítiques d’ocupació.  

Prioritat d’execució 

Projectes relacionats 1112 

Prioritat subjectiva  Mitjana 

Tipus estratègia Espais de reflexió i disseny 

Prioritat sintètica  
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Actors implicats 

Promotors IMO 

Col·laboradors Entitats empresarials del territori  

Destinataris Orientació interna 

Altres implicats 6 

Proposta d’indicadors 

Número d’actors participants a la jornada: 20 

Resultats i/o productes esperats  

Document de recull de conclusions sobre la estacionalitat 

Recursos humans, termini i pressupost aproximat 

Recursos humans requerits  Tècnic de coordinació: 20% 

Inici de les actuacions   Primer semestre de 2022 

Aproximació pressupostària   5.000 € en concepte de lloguer d’espais, xerrades i 
conferències.  

Cronograma 

Acció 
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Disseny grup de treball           

Realització jornades           

Redacció conclusions           
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Recull d’accions, dependències, relacions i prioritat calculada 

Codi Tasca Relacions Prioritat 
subjectiva 

Tipus estratègia Prioritat 

1111 Metaestructures organitzatives 
comunes 

4 Alta Espais de 
reflexió i disseny 

8 

1112 Espais d'innovació pública 4 Alta 
Espais de 
reflexió i disseny 8 

1121 
Impulsar col·laboracions tècniques i 
materials 1 Mitjana 

Espais de 
reflexió i disseny 8 

1122 Activitats experimentals en ocupació 2 Alta Espais de 
reflexió i disseny 

7 

1211 Crear un mapa de recursos 
ocupacionals 

4 Mitjana Provisió de 
coneixement 

8 

1212 
Compatibilitzar les bases de dades i 
borses de treball 1 Alta 

Provisió de 
coneixement 8 

1311 Sistema de control i orientació general 5 Alta 
Sistema de 
gestió 7 

1312 Sistema de captació i gestió dels 
recursos financers 

3 Alta Sistema de 
gestió 

6 

1313 Sistema de gestió dels recursos 
compartits 

3 Mitjana Sistema de 
gestió 

5 

1314 Fase d'implementació dels sistemes 3 Alta Serveis estables 5 

1315 
Promoure processos de definició 
estratègica 1 Mitjana 

Espais de 
reflexió i disseny 6 

1411 Disseny estratègia comunicativa 2 Mitjana Sistema de 
gestió 

5 

1412 Implementació comunicativa conjunta 1 Alta Serveis estables 4 

2111 Determinar l'abast territorial 1 Mitjana 
Espais de 
reflexió i disseny 6 

2211 
Sistema de disseny concertat de les 
PAO 4 Crítica 

Espais de 
reflexió i disseny 10 

3111 Formació continuada per l'actualització i 
apoderament 

2 Mitjana Serveis estables 5 

3121 Calendari formatiu conjunt 1 Mitjana Serveis estables 3 

3122 
Borsa de formadors especialitzats 
unificada 7 Mitjana Serveis estables 6 

3211 
Realitzar programes d’introducció a les 
TIC 2 Mitjana Serveis estables 5 

3221 Dissenyar una metodologia de valor 
públic 

2 Alta Sistema de 
gestió 

5 

3311 Intercanvi de bones pràctiques en 
atenció al ciutadà 

3 Mitjana Espais de 
reflexió i disseny 

7 

3312 Sistema de derivacions 2 Alta Serveis estables 5 
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Codi Tasca Relacions Prioritat 
subjectiva 

Tipus estratègia Prioritat 

4111 Sensibilització i formació per 
l’empresa 2 Alta Serveis estables 5 

4211 Anàlisi de la formació en alternança a 
Lleida 

0 Alta Espais de 
reflexió i disseny 

6 

4311 
Afavorir la participació de les 
associacions empresarials 1 Alta 

Espais de 
reflexió i disseny 9 

4411 
Servei estable d’anàlisi de les 
necessitats formatives 1 Crítica 

Espais de 
reflexió i disseny 9 

4412 Espai de reflexió sobre les 
necessitats formatives 1 Mitjana Espais de 

reflexió i disseny 6 

4511 Protocol de detecció d'emprenedors 1 Mitjana Serveis estables 5 

4611 
Disseny i implementació d'un sistema 
de prospecció empresarial 5 Crítica Serveis estables 8 

5111 
Seguiment específic als col·lectius 
desfavorits 3 Alta 

Provisió de 
coneixement 9 

5112 Eines específiques per desfavorits 1 Alta Sistema de 
gestió 5 

5113 Mecanismes específics d'avaluació 1 Alta Sistema de 
gestió 

5 

5114 
Eines per situacions ocupacionals 
especials 1 Alta Serveis estables 4 

5211 
Grup de treball per la reducció de 
l'estacionalitat 1 Mitjana 

Espais de 
reflexió i disseny 6 
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Model de gestió 

Els models de gestió de la qualitat, o de qualitat total, tenen el seu origen en els treballs de 

W.Edwards Deming a mitjans del segle XX en l'àmbit de la gestió empresarial per a la millora 

de resultats. La posada en marxa d'un pla de millora global de la gestió de l'organització que 

condueixi a una millora dels resultats requereix un compromís de totes les persones que 

col·laboren amb les activitats de millora, de manera que fer bé les coses des del principi i 

orientar-se cap a la satisfacció del client/usuari formi part de la feina quotidiana i sigui una 

norma arrelada en la cultura de l'organització. Les tècniques i eines de millora de la qualitat, 

tant les bàsiques com les més avançades proporcionen objectivitat i precisió a les 

observacions, per la qual cosa resulten una ajuda eficaç per a la presa de decisions. 

En aquest sentit, l’origen dels models de gestió en l’àmbit empresarial suposa la primera 

dificultat en la seva adaptació a l’àmbit públic. En general, la concepció d’allò que és públic va 

no va prou lligada amb la percepció d’organització proveïdora de serveis i de la orientació a 

resultats tant clara com ho és el concepte en el món de l’empresa. Atès que no es qüestiona la 

naturalesa administrativa del promotor, i que de fet, aquesta és reformada per la pròpia 

estructura del projecte, el que cal és impulsar un sistema integral basat en un procés que es 

retroalimenta. La metodologia del cicle de Deming (Plan, Do, Check, Act) pot ser adaptada a la 

nostra proposta amb  la figura següent:  

 

Font: elaboració pròpia a partir de Deming, 2017. 

Provisió 
d'informació

Reflexió, 
planificació i 

disseny 
Implementació

Avaluació 
dels 

impactes
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La proposta suposa, en definitiva, que tots els processos han de disposar d’un responsable 

que n’asseguri el compliment i l’eficàcia continuats, alhora que tots els processos han de ser 

capaços de satisfer aquest cicle, pel qual tots els processos han de tenir també determinats 

sistemes de seguiment i mesura mitjançant indicadors.  

Perfils tècnics 

Segons les característiques d’aquest projecte, s’estima que seran necessaris els següents 

perfils tècnics per a l’execució 1:  

 3 Tècnics/es de coordinació, un dels quals ha de ser el coordinador general del projecte.  

 1 Tècnic/a de comunicació. 

 1 Tècnic/a de programes. 

 1 Tècnic/a de finançament. 

 1,5 Tècnics/es de prospecció empresarial. 

 2 Tècnics/es de formació. 

 3 Tècnics/es d’orientació.  

 1 Tècnic/a d’emprenedoria. 

 1 Tècnica/a d’empresa.  

Procediment d’implementació 

El procediment d’implementació d’aquest pla estratègic queda definit en les diferents fitxes 

de projecte. Específicament, la proposta 2.2.1 recull el format d’implementació mitjançant la 

signatura d’un contracte – programa, segons s’estableix a la llei 13/2015 d’ordenació del 

Sistema d’Ocupació de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  

L’Institut Municipal Salvador Seguí, com promotor d’aquest projecte i principal ens públic de 

l’àrea de Lleida en matèria de Polítiques Actives d’Ocupació, hauria d’assumir el lideratge de 

                                                        

 

1 Als annexes digitals ’inclou un cronograma del projecte amb indicació de les dates d’inici i final, dependències entre els 
projectes, càrregues de treball i els responsables tècnics de l’execució de les diferents accions proposades.  

 
Nota: el llistat de tècnics que es proposa no significa que sigui necessari realitzar noves contractacions.  
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la política de concertació territorial, en col·laboració amb altres entitats del territori que han 

participat a la definició de l’estratègia.  

El procediment legal concret per la signatura del contracte programa no s’ha publicat en el 

moment de redactar aquest projecte. La darrera informació al respecte és una consulta 

pública relativa a l’elaboració d’un projecte de decret de desplegament, amb data d’expiració 

al 13 de novembre de 2017.  

Donant per entès que el procediment hauria d’adaptar-se a allò que estableixi el decret de 

desplegament, el procediment per a l’aprovació d’aquesta estratègia i la elevació a estratègia 

territorial hauria de seguir els diferents passos:  

1. L’Institut Municipal Salvador Seguí, com ens promotor de la iniciativa, convocarà una taula 

de treball per a l’aprovació del present pla estratègic. En aquesta taula hauran de 

participar-hi els actors que han pres part en la redacció de l’estratègia i hauria d’orientar-

se a la signatura d’un compromís pel desplegament del programa de concertació territorial 

contingut en aquest pla estratègic, el qual haurà de ser ratificat pel gruix de les entitats. 

Necessàriament, aquesta hauria de comptar amb les entitats descrites a l’article 15 de la 

Llei 13/2015.  

2. L’estratègia territorial ha de ser presentada al Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de 

Catalunya (CDSOC) per a que realitzi les aportacions i valoracions que consideri oportunes.  

3. La fórmula per l’aprovació d’aquest projecte hauria d’involucrar els màxims responsables 

de les organitzacions participants, i també hauria de ser ratificada pel plenari municipal. 

Igualment, aquesta hauria de comptar amb l’assessorament del Servei d’Ocupació de 

Catalunya a través dels Serveis Territorials de Lleida i Pirineu.  

4. Independentment de la publicació del decret de desplegament i les convocatòries que en 

puguin derivar, caldria iniciar les actuacions incloses en aquest Pla, seguint les 

recomanacions del cronograma.  

5. Reconeixement, per part del CDSOC, de l’estratègia de concertació.  

6. Un cop es publiqui el decret de desplegament, caldrà seguir el procés establert per elevar 

la proposta. Entre les accions que semblen necessàries, trobem:  

a. Una proposta tècnica detallada de les accions que es duran a terme, la qual haurà 

d’incloure un cronograma d’execució.  
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b. El detall dels responsables de l’execució de cada acció.  

c. La quantificació econòmica dels costos que suposarà realitzar aquestes accions.  

7. Signatura del contracte programa.  

Seguiment i avaluació 

El seguiment i l’avaluació són una pràctica fonamental en l’administració pública, ja són l’eina 

que mesura l’impacte de les actuacions proposades sobre el públic objectiu. Aquesta tasca 

ha de realitzar-se de manera prèvia a l’execució d’una actuació (avaluació ex-ante), durant 

l’execució (seguiment) i al final de l’actuació (ex-post), de manera que es van extraient mostres 

durant tot el procés. 

L’avaluació ha de tenir en compte els resultats aconseguits, mesurant de forma numèrica i 

quantitativa els serveis o productes aconseguits. Per fer-ho, s’han inclòs referències sobre els 

indicadors en totes les actuacions proposades, així com un model de fitxa de seguiment als 

annexes.  

Així, l’avaluació ens permetrà quantificar l’impacte de les actuacions, de manera que serà 

possible adaptar les característiques de les futures accions en funció dels resultats obtinguts 

a fi de millorar-ne l’impacte sobre la població. 

La responsabilitat de les polítiques de seguiment i avaluació recau sobre un grup de treball 

expressament creat per totes les entitats, segons el que es proposa al projecte ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia..  

Com es mostra, el seguiment ha de recollir: 

1. Els resultats específics obtinguts (béns o serveis aconseguits). 

2. La referència quantitativa dels indicadors. 

3. Els costos. 

4. Les desviacions sobre les previsions inicials en termes de temps, costos i resultats. 
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Data (data de realització de l’activitat de seguiment) 

Línia estratègica (nom de la línia estratègica, segons projecte) 

Nom de l’acció (nom de l’actuació realitzada) 

Objectiu específic (objectiu pretès amb l’actuació realitzada) 

Resultats 
obtinguts 

(béns o serveis que s’han aconseguit per mitjà de la realització de l’acció) 

Indicadors (expressió numèrica del valor del resultat) 

Costos (cost final de l’actuació executada) 

De
sv

ia
ci

on
s 

re
gi

st
ra

de
s 

Respecte 
el Inici de 
les 
actuacions 
previst 

(desviació, en dies, respecte la previsió temporal i la situació actual) 

Respecte 
la previsió 
econòmica 

(desviació, en termes percentuals, respecte la previsió econòmica i els costos 
suportats) 

Respecte 
els 
resultats 
previstos 

 (desviació, en termes relatius, respecte els Resultats i/o productes esperats  i 
els assolits) 
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Mecanismes de reforma i adequació del pla 
Els territoris i les relacions socials que s’hi desenvolupen són una realitat canviant i en 

constant evolució. En aquest sentit, un Pla Estratègic ha de ser capaç d’adequar-se a aquesta 

realitat canviant, tant en el cas que el canvi es produeixi de manera espontània com que resulti 

de la pròpia aplicació del Pla.  

En ambdós casos, la continuïtat del projecte depèn de la capacitat dels promotors del propi 

pla d’avaluar els impactes i, a partir d’aquesta avaluació, establir noves prioritats o adequar 

les properes actuacions a implementar. Només d’aquesta manera és possible garantir la 

continuïtat i els millors resultats de la iniciativa.  

El procediment d’avaluació indicat s’ha de traduir en l’aplicació de millores en les properes 

actuacions proposades. A nivell operatiu, aquest procés es pot donar de forma automàtica, ja 

que els encarregats d’aplicar el Pla aniran adaptant els diferents preceptes al procés 

administratiu propi, alhora que aniran descartant progressivament les activitats amb menor 

impacte i prioritzant les que tinguin millor acollida, simplement a través del contacte directe 

amb el ciutadà.  

A nivell estratègic, però, el canvi no es dona amb els mateixos mecanismes, ja que  la direcció 

estratègica necessàriament ha de quedar fora de les dinàmiques administratives del dia a dia. 

Així, la reforma estratègica requereix d’un procediment específic basat en els resultats anuals 

del procediment d’avaluació. Aquest procediment ha de ser consensuat entre el màxim 

d’agents i donar-se a partir dels resultats observats. Per fer-ho, cal realitzar anualment una 

reunió específica d’avaluació de la implementació del Pla, en la qual s’acordi també les 

actuacions que caldrà prioritzar, en funció de la disponibilitat pressupostària, tècnica o 

oportunitat política, durant l’anualitat següent2.  

  

                                                        

 

2 Cal tenir en compte que aquesta activitat podria alterar substancialment el contingut del Pla, pel que és fonamental que 
es realitzi sobre la base dels resultats de l’avaluació i de forma consensuada. 
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El futur té molts noms 

Pels febles és l’inassolible 

Pels temorosos és el desconegut 

Pels valents és l’oportunitat 

 

Víctor Hugo, escriptor francès (1802 – 1885) 
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