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Presentació i Antecedents  

El  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya  (SOC)  ha  subvencionat  la  contractació  de  dues
tècniques  i  una  consultora  amb  l’objectiu  de  redactar  i  executar  parcialment  el  Pla  de
Reactivació  Socioeconòmica  de  la  COVID-19.  El  moment  d’inici  de  la  contractació
coincideix amb l’execució de l’acció ‘Diagnosi territorial i socioeconòmica de la comarca
de  la  Terra  Alta’,  subvencionada  pel  SOC en  el  marc  de  la  convocatòria  del  Projecte
“Treball a les 7 comarques”. En aquest context i amb l’objectiu d’evitar el malbaratament de
recursos, el treball de la consultora s’ha orientat a fer un  Pla de Reactivació Econòmica
basat  en la  Transició Energètica.  Així  doncs,  aquest  és  un pla  que  tracta  d’enriquir  la
Diagnosi territorial i socioeconòmica de la comarca de la Terra Alta amb aportacions  tant
pel que fa a reptes com a oportunitats derivades de l’impacte de la COVID-19, així com del
procés de transició energètica cap a energies amb menys impacte.

L’acció de Diagnosi realitzada en el marc del projecte «Treball a les 7 comarques» pretenia
ser el primer pas per a tenir identificats els reptes que té la comarca. Sent l’objectiu general
de la Diagnosi territorial i socioeconòmica de la comarca de la Terra Alta el de disposar un
relat socioeconòmic territorial basat, d’una banda, en informacions objectives provinents
de  les  fonts  estadístiques  oficials  i  dels  registres  administratius  de  les  diferents
administracions públiques, que ajudin a apuntar tendències i posicionar la comarca en el
context territorial que l’envolta i, d’altra banda, disposar de la visió dels agents clau del
territori que, de forma combinada, ajudin a identificar els principals reptes i oportunitats i
a orientar estratègicament les polítiques de desenvolupament local i d’ocupació. 

Els productes resultants de la Diagnosi estan orientats tant als agents socioeconòmics locals
– públics  o  privats  – que han de desplegar les  diferents  polítiques  de desenvolupament
econòmic i d’ocupació, com a les administracions supralocals que atorguen ajuts i suport
econòmic a aquestes. Es considera fonamental alinear tots aquests agents  basant-se en la
construcció d’una diagnosi compartida, fonamentada amb fets el màxim d’objectivables i
consensuats possible, que permeti construir un relat territorial de quina ha estat l’evolució
recent de la realitat comarcal, quines són les seves principals febleses i fortaleses, així com
les  amenaces  i  oportunitats  a  les  quals  cal  fer  front.  D’acord  amb aquests  elements,  el
document  també apunta  quines són les  estratègies i  àmbits  clau d’actuació.  Així  doncs,
aquest  Pla  de  Reactivació  Socioeconòmica  pretén  donar  continuïtat  a  aquest  document
focalitzant especialment en les línies i programes que poden revertir l’impacte negatiu de la
COVID-19 a la Terra Alta, sense perdre de vista el fet que aquest no fa més que agreujar la
situació de per sí crítica d’aquesta comarca rural. 

El Pla consta de 3 apartats principals:

 Diagnosi socioeconòmica: partint de la diagnosi realitzada en el marc del projecte
«Treball a les 7 comarques» focalitzant en l’impacte de la pandèmia sobre el mercat
de treball i el teixit empresarial.

 Objectius, línies estratègiques i programes: partint de les estratègies i àmbits clau
proposats  en  la  citada  diagnosi  i  focalitzant  en  els  dos  sectors  estratègics  de  la
comarca així com en la transició energètica.

 Pla d’Acció: Amb propostes prioritzades sectorialment: unes a partir de taules de
treball i altres a partir de prospecció. Algunes accions es troben en procés d’execució,
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altres programades i amb finançament concedit i, finalment, propostes d’accions a les
quals s’haurà de trobar finançament.
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Finalitat i   objectius  

El  capítol  de  diagnosi  es  basa  principalment  en  el  resultat  final  de  l’acció  ‘Diagnosi
territorial  i  socioeconòmica de  la  comarca de  la  Terra Alta,  subvencionada  pel  Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc de la convocatòria del Projecte “Treball
a les 7 comarques” Terra Alta Més de 2019. Es complementa, però, amb informació extreta
de  la  diagnosi  energètica  realitzada  en  el  marc  del  Pla  de  Reactivació  Socioeconòmica
Comarcal, subvencionat pel mateix ens, així com amb dades de l’impacte de la COVID-19.  

Els objectius específics de la present diagnosi són els següents: 

 Recollir  un  conjunt  d’informacions  socioeconòmiques  estratègiques  per  a  la  diagnosi  i,
segons aquestes informacions, donar resposta a les següents qüestions: Quin és l’impacte del
model de desenvolupament econòmic actual en la generació de riquesa, en les rendes, en
l'ocupació i en la demografia?

 Quines externalitats o economies externes presenta la comarca per a les empreses que
s’hi localitzen? Quines són les principals fortaleses i  debilitats en relació amb els
factors de producció, els avantatges distributius i les condicions de demanda. 

 Quines  especialitzacions/vocacions  productives  presenta  la  comarca,  quines
comparteix i quines són específiques respecte a les comarques veïnes?

 Quines dinàmiques empresarials ha registrat la comarca els darrers anys? Quines activitats
han registrat una major expansió i quines són recessives?

 Quin serà l’impacte socioeconòmic de la crisi sanitària de la COVID-19?

 Quin és el grau d’adequació de la població activa als requeriments empresarials? Anàlisi dels
nivells i àmbits d’estudi de la població en edat de treballar i del seguiment dels estudis per
part dels joves.

 Quina és la demanda de qualificacions del teixit empresarial, la qualitat de les condicions
que ofereixen i el nombre de demandants? A partir de l’anàlisi de la nova eina de “Treball
per ocupacions” de l’Observatori de Treball i Model Productiu.

 El mercat de treball comarcal és generador d’oportunitats laborals? Anàlisi dels possibles
desequilibris  territorials  entre  la  funció  productiva  i  la  residencial,  els  fluxos  "intra"  i
intercomarcals i el seu impacte en les taxes d’ocupació i atur. 

 El mercat de treball comarcal afavoreix l’accés, la permanència i la promoció de col·lectius
que,  de  manera  conjuntural  o  estructural,  tenen especials  dificultats  d’inserció  laboral  o
necessiten un suport reforçat a l’ocupació? Identificació dels col·lectius poblacionals amb
majors graus d’exclusió del mercat laboral (homes, dones, joves, adults i estrangers).

 El  mercat  de  treball  comarcal  afavoreix  la  qualitat  de  l’ocupació?  Anàlisi  dels  següents
indicadors: rotació i estabilitat dels llocs de treball, temporalitat i parcialitat, la presència de
les Empreses de Treball Temporal en la contractació, l’import mitjà generat per les rendes
del treball i la incidència dels accidents laborals.

 La comarca és un territori emprenedor que impulsa la innovació? Anàlisi de les societats
mercantils  constituïdes,  l’autoocupació  i  les  diferents  fórmules  de  protecció  de  les
innovacions (patents, models d’utilitat, marques i dissenys).
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 Quin ús es fa del coneixement i la tecnologia en els processos productius i com incideixen en
l'avenç de la productivitat i el creixement econòmic? Anàlisi de l’evolució dels serveis de
suport a la producció.

 Quins són els  reptes  i  les  oportunitats  pel  que  fa  a  producció  d’energia  de la  comarca?
Quantificar el  consum i les  emissions,  així  com avaluar la  seva evolució.  Identificar  les
mesures  que  preveuen  els  ajuntaments  per  contribuir  en  la  mitigació  de  canvi  climàtic.
Quantificar l’impacte socioeconòmic d’aquestes infraestructures. Quins és el posicionament
dels  diferents  alcaldes  en  relació  amb la  implantació  de  grans  infraestructures  eòliques
actuals i futures? 

 Proveir  les  informacions  amb  una  perspectiva  temporal  suficient  per  a  analitzar
tendències  (10  anys)  i  amb  una  perspectiva  territorial  que  permeti  identificar  les
singularitats i trets diferencials de la Terra Alta vers altres comarques veïnes i àmbits
territorials en els quals s’inclou: Terres de l’Ebre i Demarcació de Tarragona. 

 Proveir  les  informacions  amb  una  desagregació  territorial  (municipal  o  bé  àmbits
funcionals)  que  permeti  identificar  possibles  subrealitats  comarcals:  dinàmiques
diferenciades i singularitats territorials. 

 Crear espais i mecanismes per tal d’incorporar la visió de l’empresariat en relació amb
els  condicionants/fortaleses  per  al  desenvolupament  econòmic  de  la  comarca  i  la
identificació d’oportunitats i amenaces, aportant també visions de l’exterior.

 Identificar les debilitats i fortaleses comarcals  a partir de l’establiment d’indicadors i
models  d’anàlisi  que  permetin  la  comparativa  amb  altres  territoris  i  l’anàlisi  de
l’evolució recent d’aquests.

 Identificar  oportunitats  de  desenvolupament  a  partir  dels  recursos  endògens  i  les
potencialitats  del  territori  (actius  turístics,  naturals,  paisatgístics,  culturals  i
patrimonials), així com infraestructures, equipaments o institucions que representen un
avantatge  competitiu,  especialitzacions  i  vocacions  productives  que  generen
externalitats a les empreses, etc.

 Identificar  oportunitats  i  amenaces  tenint  en  compte  les  macrotendències  actuals  i
futures, que són globals i que afectaran les activitats i el desenvolupament econòmic
dels territoris. Com per exemple, els canvis d’hàbits de consum, d’estils de vida, de
consum turístic, etc. que es materialitzen en l’augment de la compra per internet,  el
consum de productes ecològics, el turisme sostenible, augment de l’esperança de vida i
envelliment, etc.

 En relació amb aquests tres darrers punts, identificar els principals elements crítics i
oportunitats territorials i construir un relat territorial compartit majoritàriament per part
de  les  persones  i  institucions  que  hagin  participat  en  el  procés  d’elaboració  de  la
diagnosi.

 Consensuar  des  del  punt  de  vista  tècnic  i  polític  un  conjunt  de  recomanacions,
estratègies i àmbits clau d’intervenció com a resultat de tot el procés.
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Sòl no   urbanitzable  

Els municipis de la Terra Alta són petits i organitzats en petits nuclis. Això fa que el 98,2%
de  la  superfície  sigui  sòl  no  urbanitzable,  del  qual  sobre  un  50,3% està  protegit  sigui
sectorial o territorialment. Destaquen els municipis de Prat de Comte, Arnes i Horta de Sant
Joan amb gran part del terme municipal protegit com a Parc Natural o com a Pla Especial
d’interès Natural (PEIN) els Ports.

Per  altra  banda,  el  PEIN  Serra  de  Pàndols  i  Cavalls  s'estén  principalment  en  part  de
superfície dels termes d’Horta de Sant Joan, Bot, Gandesa, Pinell de Brai i Corbera d’Ebre.
Durant el darrer any, diversos Ajuntaments i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la
Terra Alta han proposat  que aquesta zona passi a formar part del Parc Natural dels Ports.

Alhora, el PEIN Riba-Roja que protegeix zones pròximes al riu Ebre amb una petita part del
terme municipal de La Fatarella i de La Pobla de Massaluca. I també, disgregat en dues
taques, el PEIN Ribera de l’Algars protegeix parts del terme municipal de Batea i Caseres.
Finalment una petita part del terme del Pinell de Brai està protegida pel PEIN Aligars –
Serra Fulletera.

Taula 1. Sòl municipal segons qualificació. Sòl no urbanitzable (SNU),detall municipal, 2020

Ordenat segons %  de sòl amb protecció sectorial.

Municipis Rústic
(ha.)

Protecció
Territorial

(ha.)

Protecció
Sectorial

(ha.)

Activitat
autoritza
da (ha.)

Superfície
(ha.)

Rústic
(%)

Protecció
Territorial

(%)

Protecció
Sectorial

(%)

% SNU
sobre sòl

total
Terra Alta 35.689,91 14.940,74 22.449,49 16,11 74.351,38 48,0 20,1 30,2 98,3
Prat de Comte 2.622,61 2.643,06 0,0 0,0 99,2 99,2
Arnes 340,57 64,72 3.749,12 7,49 4.322,43 7,9 1,5 86,7 96,1
Horta de Sant Joan 1.959,45 2.433,45 7.390,85 11.873,50 16,5 20,5 62,2 99,2
Vilalba dels Arcs 3.064,27 3.378,60 6.713,45 0,0 45,6 50,3 95,9
Gandesa 5.266,61 1.741,31 7.115,38 74,0 0,0 24,5 98,5
la Pobla de 
Massaluca

3.075,71 13,48 1.039,04 4.342,86 70,8 0,3 23,9 95,0

el Pinell de Brai 4.396,42 1,80 1.257,83 8,62 5.699,31 77,1 0,0 22,1 99,2
Caseres 1.084,38 2.413,20 770,94 4.290,23 25,3 56,2 18,0 99,5
Bot 2.558,84 405,12 499,19 3.493,97 73,2 11,6 14,3 98,1
Batea 11.414,61 1.346,07 0,00 12.875,69 88,7 10,5 0,0 99,2
Corbera d'Ebre 26,83 5.198,64 0,00 5.314,45 0,5 97,8 0,0 98,3
la Fatarella 5.566,51 0,00 5.667,05 98,2 0,0 0,0 98,2

Font: Actíva Prospect a partir del Mapa Urbanístic de Catalunya

Nota: Activitat Autoritzada: Sòl en els quals s’hi emplacen altres usos existents en el sòl no urbanitzable, identificats i qualificats específicament pel 
planejament, amb una superfície superior a 1 ha, que convé remarcar per raons d’estructura territorial: explotació de recursos naturals, dotacions 
esportives i/o lúdiques, residencial, serveis i altra activitat econòmica. Són, per exemple, les àrees d’ús extractiu, golf, serveis de la xarxa viària, 
càmpings, etc.
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L’abandonament del camp lligat a la baixa rendibilitat  implica que cada cop la superfície
forestal sigui més present.

Gràfic 1. Número d’explotacions agràries, 1982, 1989, 1999 i 2009 Gràfic 2. Superfície agrària censada (ha.), 1982, 1989, 1999 i 2009
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Font: Actíva Prospect a partir de dades del Cens agrari Idescat.

Una explotació agrària amb terres i ramaderia es considera, a efectes censals, situada en el municipi on es troba la major part de les terres.

Nota: La reducció observada entre 2009 i 1999 es deu a un canvi de metodologia. En el cens 2009 només es censen les explotacions de 1 ha. o 
més, que són les que es consideren productives, mentre que en censos anteriors es censaven totes les explotacions de 0,1 ha. o més. D’aquí, en 
part, la reducció tant d’explotacions com de superfície censada.

La superfície agrícola de Catalunya es va veure reduïda en un 35,8% entre 1982 i 1999, a la
Terra Alta un 40,8% i la Demarcació de Tarragona un 41,6%. La reducció de la superfície
agrària a la comarca es presenta en dos gràfics per poder apreciar amb millor detall les
tendències. A la dreta els municipis que han perdut un percentatge de superfície agrària més
elevat que la mitjana catalana, a l’esquerra els que estan per sota de la mitjana. 

 Gràfic 3. Superfície agrària censada (ha.) per municipis

Pèrdua percentual de superfície agrícola per sobre de la mitjana de Cat.

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Cens agrari Idescat.

Entre  els  municipis  que han perdut  més superfície  agrícola  trobem Gandesa,  la  capital,
municipi en el qual la indústria ha estat present des d’abans de la dècada dels vuitanta. Per
altra banda, trobem els municipis de la zona sud de la comarca, com ara Horta de Sant Joan,
Prat  de Comte i Arnes,  molt pròxims a la zona muntanyosa dels  Ports.  Per una qüestió
climàtica, tradicionalment la vinya no havia tingut tant pes entre els conreus locals com en
la zona nord. Crida especialment l’atenció el cas d’Horta de Sant Joan on es perden gairebé
5.000 ha. Segurament relacionat amb l’abandonament de terres de pastura de gran superfície
existents als Ports.
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Per altra banda, aquests tres municipis, juntament amb Pinell de Brai, es comuniquen amb
Tortosa per la T-333. Segurament les dinàmiques d’aquests municipis es veuen afectades per
aquesta proximitat.

Finalment,  la  tendència  de  pèrdua de superfície  agrària  de  la  Terra  Alta  sud s’accentua
especialment entre 1999 i 2009 per tots els municipis menys Bot, que durant aquesta dècada
perd proporcionalment superfície per sota de la mitja catalana. L’any 2001 es crea el Parc
Natural dels Ports que donarà un fort impuls al sector turístic i que, possiblement, ha influït
també en el procés d’abandonament de la terra.

Respecte als municipis on el pes relatiu de l’abandonament de terres està per sota de la
mitjana catalana, destaca Batea que, tot i que també ha perdut al voltant de 3.000 ha., ho fa
principalment  durant  els  primers  20 anys;  durant  les  dues  últimes  dècades  la  tendència
s’atenua.  El  cas  de  Bot  és  força  semblant.  La Fatarella,  Vilalba  dels  Arcs,  la  Pobla  de
Massaluca i Corbera d’Ebre han viscut una davallada constant que se situa entre el 35% de
la Pobla de Massaluca i el 10% de Corbera d’Ebre. Segons aquestes dades, el 1999, Caseres
tenia 600 ha. més cultivades que el 1982, el 2009 n’havia perdut la meitat.

En resum el 2009, la Terra Alta, comptava amb 27.000 ha. més de forest que el 1982. Tenint
en  compte  que una quarta  part  de  les  explotacions  agràries  estan en  mans de  persones
jubilades, i un 20% més de persones que entraran en edat de jubilació durant els pròxims 10
anys, cal dir que el paisatge de la comarca es pot veure alterat profundament en aquest
sentit.

Gràfic 4.Explotacions agràries per grups d’edat 2019

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la DUN 2019
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Gestió forestal  

L’any  2012  el  forest  cobreix  el  57,1% de  la  superfície  de  la  comarca.  De  les  42.000
hectàrees de superfície forestal, el 74,2% són de propietat privada. D’aquestes 21.100 ha.
eren arbrades  i,  tot  i  no  comptar  amb dades  més  actualitzades,  la  tendència  és  que la
superfície forestal arbrada augmenti. Per tal de valorar possibles formes de gestió cal tenir
en  compte  que  aquestes  propietats  tenen  una  mitja  de  3,5  ha.,  la  meitat  de  la  mitjana
catalana.

Taula 2, Superfície forestal comarcal, amb distinció de la categoria forestal privada i la subcategoria forestal arbrada privada,
2012

Ordenat per superfície forestal (ha)

Comarca Superfície total
(ha) Cadastre

rústega

Superfície forestal Superfície forestal
privada

Superfície forestal
arbrada privada

ha % ha % ha %

Catalunya 3.053.807,9 2.033.160,1 66,6 1.484.905,8 73,0 998.804,1 67,3
19 Terra Alta 73.042,4 41.695,0 57,1 30.949,0 74,2 21.712,9 70,2

Font: Anàlisi de les dades cadastrals de l’Estructura de la propietat forestal de Catalunya

Planificació en gestió forestal  

Mitjançant els instruments d'ordenació forestal es planifiquen les actuacions que cal dur a
terme en una finca forestal en un termini superior als deu anys, durant els quals cal assolir
uns objectius bàsics proposats pel titular o representant legal i/o gestor. Existeixen diferents
tipus de planejaments: Projecte d'ordenació, Pla tècnic de gestió i millora forestal i Pla
simple de gestió forestal.

Segons la informació que ha facilitat el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de
l’Ebre, els instruments d’ordenació a la Terra Alta es troben en el següent estat.

ESTAT DELS INSTRUMENTS D’ORDENACIÓ A LES FORESTS  DE LA TERRA ALTA

Municipi Forest POF Any aprovació Vigència (Sí/No)

ARNES El Port (CUP5) 1992 No

BOT Comuns (CUP27) 2010 Sí

BATEA - -

CASERES - -

CORBERA 
D'EBRE

- -

LA FATARELLA
Valencians i Sant Fran-

cesc (CUP 28)
2010 Sí

LA FATARELLA PTGMFc 2015 Sí

GANDESA Comuns (CUP26) 2009 Sí

HORTA DE SANT 
JOAN

El Port (CUP6) 2006 No

EL PINELL DE 
BRAI

Obaga d’Argila, Coves
Roges, Cavalls i Pandols

(CUP8)
2019 Sí

POBLA DE MAS-
SALUCA

PTGMFc 2021 Sí

PRAT DE COMTE
Solana de

Pallaresos(CUP77)
2010 Sí

VILALBA DELS 
ARCS

- -
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El plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis és l’instrument que defineix,
entre d’altres, els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de neteja de franges
de protecció perimetrals de 25 metres al voltant de les edificacions regulades per la llei
5/2003. La Diputació de Tarragona trasllada la següent informació en relació amb l’estat
d’aquests:

Plans de delimitació de mesures de prevenció d’incendis

Aprovat
Arnes, Caseres, Corbera d'Ebre, Horta de sant 
Joan, Pinell de Brai, Vilalba dels Arcs, Batea, La
Fatarella, La Pobla de Massaluca

Redactat i pendent d’aprovació Gandesa

Pendent de tramitar l’aprovació Bot i Prat de Comte

Planificació en prevenció d’incendis  

L’abandonament del forest es percep com un factor de risc greu a la comarca, així com a la
resta de Catalunya. Si bé durant els últims 10 anys la superfície cremada representa l’1,5%
de  la  superfície  total  de  la  comarca,  cal  dir  que  940  ha.  de  les  1.100  ha.  cremades
representen Gran Incendi Forestal1 (GIF) d’Horta de Sant Joan de l’estiu del 2009.

Gràfic 5. Superfície cremada respecte al total durant el periode 2009-
2019

Percentatge (%)

Taula 3,  Acumulat superfície cremada i percentatge respecte a la 
superfície de l’àmbit, 2009-2019

Ordenat segons % superfície cremada

Ribera 
d'Ebre

Terres de 
l'Ebre

Baix Ebre Tarragona Terra Alta Catalunya Montsià
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

7,0

2,7

2,1
1,7

1,5
1,0

0,1

Acumulat sup.
cremada

2009-2019 (ha)

Superfície
cremada 2009-
2019 respecte
sup. total (%) Rànq. 42

Ribera d'Ebre 5.753,90 7,0 1

Baix Ebre 2.081,00 2,1 4
Terra Alta 1.087,80 1,5 8

Montsià 91,00 0,1 31
Terres de 
l'Ebre

9.013,70 2,7

Tarragona 10.997,00 1,7

Catalunya 32947,70 1,0

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General del Medi Natural.

Els  Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) són àmbits territorials amb un gran perill
d’incendi forestal i que, a causa de la continuïtat de la massa forestal, poden patir incendis
que es converteixin en un Gran Incendi Forestal (GIF). 

1 Els incendis que cremen més de 500 ha. es consideren GIF.
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L’objectiu  principal  és  planificar  les  mesures  necessàries  en  un  àmbit  territorial  que
constitueix una unitat d’actuació suficientment àmplia com per a permetre una planificació
amb  visió  integral,  de  manera  que  s’identifiquin  les  infraestructures  de  prevenció
estratègiques per al conjunt. 

A les Terres de l’Ebre hi ha 7 Perímetres de Protecció Prioritària que ocupen 173.246 ha, la
majoria dels quals tenen el Projecte d’Infraestructures Estratègiques redactat o en redacció.
D’aquests, a la Terra alta n’hi ha tres. 

PERÍMETRES DE PROTECCIÓ PRIORITÀRIA (PPP) A LA TERRA ALTA

ID Nom Sup(ha) PIE Municipis

E1
Berrús- La 
Fatarella-
Riba-roja

19.827 En redacció
Ascó, Batea, Corbera D'Ebre, La Fatarella, Flix, La Pobla de 
Massaluca, Riba-roja d'Ebre, Vilalba dels Arcs.

E2
Serres de 
Pàndols i 
Cavalls

27.043 En redacció

Benissanet, Corbera d'Ebre, la Fatarella Garcia, Móra d'Ebre, 
Bot, Xerta, Gandesa, Miravet, ,Paüls el Pinell de Brai, Prat de 
Comte, 
Ascó , Benifallet.

E3
Ports de 
Tortosa-
Besseit

49.621 No
Roquetes, Tortosa, Benifallet, Bot, la Sénia, Xerta, Horta de 
Sant Joan, Mas de Barberans, Paüls, Prat de Comte, Aldover, 
Alfara de Carles, Arnes.

El Pla de prevenció d’incendis forestals (PPI) és l’eina que fixa uns criteris per ordenar la
gestió  d’infraestructures  de  prevenció,  reduir  la  vulnerabilitat  i  minimitzar  l’emergència
produïda  pels  incendis  forestals.  Per  a  la  redacció  d’aquest  projecte,  la  Diputació  de
Tarragona ha traslladat que diversos municipis han sol·licitat assistència per la redacció del
Pla  de  Prevenció d'incendis  forestal  (regulat  per  la  llei  6/1988 i  Decret  64/1995,  és  un
document diferent de l'anterior) que començaran els treballs de redacció del document al
desembre 2021, són els següents:

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals

Han sol·licitat assistència a la Diputació per 
redactar-los

La Fatarella, Gandesa, Corbera d'Ebre, Bot, Prat 
de Comte, Batea
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P  roducció d’energia  

Potència superior als 20 MWh  

La  informació  relativa  a  megainfrestructures  eòliques  i  fotovoltaiques  prové  del  visor
ambiental de les energies renovables de Catalunya. Mitjançant el visor es pot consultar la
base cartogràfica íntegra, permanentment actualitzada per part de la unitat del Departament
relacionada amb l’avaluació ambiental; així com les dades bàsiques relacionades amb el
projecte com ara la ubicació, l’estat de tramitació ambiental i els acords rellevants adoptats
per la Ponència d’energies renovables en funció del tràmit als quals els són d’aplicació.

A partir  de la  informació  disponible  del  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat es
presenten en la taula següent el nombre d’instal·lacions eòliques en funcionament i les seves
principals característiques.

Figura 1: Inventari d’instal·lacions eòliques en funcionament a Terra Alta i característiques de les mateixes.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (2020).

En aquest sentit, la Comarca de la Terra Alta disposa de 9 parcs eòlics amb un total de 148
aerogeneradors  i  una  potència  agregada  total  de  325,8  MW.  La  taula  següent  compara
aquests valors amb els valors agregats de Catalunya.

Taula 4. Comparativa de la situació comarcal respecte el català.

Terra Alta (nº) Catalunya (nº)
% Terra Alta respecte

Catalunya

Població (habitants) 12.310 7.727.029 < 1%

Superfície (km2) 743 31.895 2%

nº parcs eòlics 9 46 20%

nº aerogeneradors 148 811 18%

Potència agregada (MW) 325,8 1.269,08 26%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades oficials publicades al visor ambiental de les energies renovables de Catalunya i IDESCA (2020).
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El mapa de localització de les  instal·lacions  eòliques  en servei  és  el  que es  presenta  a
continuació (punts verds). (Per accedir al mapa interactiu cliqueu aquí.)

Figura 2: Geolocalització de les instal·lacions eòliques en funcionament a Terra alta (punts verds).

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (2020).

Els equipaments i característiques que formaran part de la Xarxa de Calor de Proximitat a
cada municipi de Terra Alta es poden consultar al Pla de Reactivació econòmica basat en la
transició energètica, adjunt.

Quant a la font energètica, els municipis disposen dels recursos naturals necessaris que, amb
gestió sostenible, han de nodrir la Xarxa de Calor de Proximitat. 

Taula 5,. Dades del projecte Xarxa de Calor de Proximitat als municipis de Terra Alta.

Àmbit Paràmetres Gandesa
Horta de St.

Joan
La Fatarella

Bosc públic

Superfície aprofitables (ha) sd 250 8

Biomassa aprofitable (t) sd 24.148 530

Rati explotació (t/ha) 70 97 64

Bosc municipal

Superfície aprofitables (ha) 250 810 245

Biomassa aprofitable (t) 17.359 66.037 15.636

Rati explotació (t/ha) 69 82 67

Fusta i escorça (t/ha) sd 71 - 86 57 - 54

Requeriments

Demanda de la caldera (t/any) 64 61 80

Gestió sostenible (t/ha/any) sd 12 12

Superfície anual per gestionar (ha/any) 5 5,1 7

Font: Diputació de Tarragona (com. pers.)
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Instal·lacions en tramitació de més de 20 MWh  

En  aquest  apartat  es  recullen  aquells  projectes  energètics  en  tramitació,  és  a  dir,  els
planificats i  que resten a l’espera de ser autoritzats per a iniciar la fase de construcció i
també els que han estat aprovats i han iniciat la fase de construcció, però que encara no
estan en funcionament.

Instal·lacions eòliques

A partir de la informació disponible del  Departament de Territori i Sostenibilitat  ,   des del
2020 s’han sol·licitat 15 noves instal·lacions eòliques a la comarca. Segons l’anàlisi per part
de la Ponència ambiental l’estat d’aquestes sol·licituds és:

 2 parcs es consideren “Emplaçament viable”

 2 parcs es consideren “Emplaçament viable amb condicions”

 3 parcs estan en fase d’anàlisi

 8 parcs es consideren “Emplaçament NO viable”

La  figura  següent  mostra  el  detall  d’aquestes  instal·lacions  en  tramitació  amb  el
corresponent detall de núm. aerogeneradors, potència, entre altres.

Figura 3: Inventari d’instal·lacions eòliques en tramitació a Terra Alta i característiques dels mateixos.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (2020).
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La  imatge  següent  mostra  les  instal·lacions  eòliques  catalogades  com a  “Emplaçament
viable” (rodona blava) i les catalogades com a “En tramitació” (rodona groga) (Per accedir
al mapa interactiu cliqueu aquí.)

Figura 4: Geolocalització de les instal·lacions eòliques de Terra Alta i segons el seu estat: emplaçament viable (rodona blava) i, en 
tramitació (rodona groga).

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (2020).

Instal·lacions fotovoltaiques  

A partir de  la informació disponible del  Departament de Territori i Sostenibilitat  ,   des del
2020 s’han sol·licitat 7 noves instal·lacions fotovoltaiques a la comarca. Segons l’anàlisi per
part de la Ponència ambiental l’estat d’aquestes sol·licituds és:

 0 instal·lacions es consideren “Emplaçament viable”

 1 instal·lació es considera “Emplaçament viable amb condicions”

 6 instal·lacions estan en fase d’anàlisi

 0 instal·lacions es consideren “Emplaçament NO viable”

La  figura  següent  mostra  el  detall  d’aquestes  instal·lacions  en  tramitació  amb  el
corresponent detall de potència, superfície, entra altres.
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Figura 5: Inventari d’instal·lacions fotovoltaiques en tramitació i característiques de les mateixes.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (2020).

La imatge següent mostra les instal·lacions fotovoltaiques catalogades com a “Emplaçament
viable” (quadrat blau) i les catalogades com a “En tramitació” (quadrat groc) (Per accedir al
mapa interactiu cliqueu aquí.)

Figura 6. Geolocalització de les instal·lacions fotovoltaiques en emplaçaments viables (quadrats blau) i en situació de tramitació 
(quadrats grocs).

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (2020).

Potència inferior a 20 MWh  

Quant  a  la  producció  local  d’energia,  L’ICAEN  disposa  de  la  informació  de  les
instal·lacions de l’antic règim ordinari  fins a l’any 2014, de les instal·lacions de l’antic
règim especial, contracte privat i aïllades fins a l’any 2013, a excepció de les instal·lacions
fotovoltaiques per les quals s’inclou la informació fins a l’any 2010. 

Segons el portal web d’estadístiques Energètiques de Catalunya de l’ICAEN (2010), A Terra
Alta hi ha registrades 17 instal·lacions de fotovoltaica, amb una potència agregada de 911,5
kW i 1 planta de cogeneració i grups d’electrògens de 570 kW. 
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Xarxa de Calor de Proximitat  

El  projecte  “Xarxa  de  Calor  de  Proximitat”,  liderat  per  la  Diputació  de  Tarragona,  té
adherits  9  municipis2 i  té  per  objectiu  impulsar  un  sistema  d’abastiment  energètic  més
econòmic,  sostenible  i  respectuós  amb el  medi  ambient.  El  projecte  pretén  aprofitar  la
biomassa forestal de la demarcació com a font energètica per a sistemes de climatització.

L’estella forestal emprada com a combustible permet revalorar els productes que resulten de
la gestió forestal sostenible, gestió necessària per a defensar les persones, els béns i l’entorn
de  l’amenaça  que  suposen  els  incendis  forestals.  Així,  el  projecte  s’afavoreix  la
dinamització del  sector forestal  i  l’impuls de  l’economia circular  dels  territoris  rurals  o
d’interior. 

Els municipis de Gandesa, Horta de Sant Joan i la Fatarella, adherits al projecte, van iniciar
les  obres  per  a  la  implantació  de  sistemes  de  calefacció  de  biomassa  en  equipaments
municipals el passat agost de 2020. 

2  Alcover, El Montmell, Gandesa, Horta de Sant Joan, la Fatarella, la Sénia, Rasquera, Tivissa i Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant. 

Pàgina 23 de 189



Consums energètics i emissions  

La taula següent recull de manera resumida, els consums energètics per àmbit, sector i any.
Mentre que  en gestió municipal, els consums s’han incrementat (tret en l’enllumenat),  a
escala  de  l’àmbit  PAESC  i  l’àmbit  comarcal  es  constaten  un  16,6%  i  un  11,3%,
respectivament,  de  reducció  de  consums,  malgrat  que  els  sectors  primari,  secundari
(indústria) i terciari (serveis) n’hagin incrementat els consums. 

Taula 6. Resum de l’inventari de consums (en MWh/any) per àmbit i sectors objectiu.

ÀMBIT/SECTOR 2005 2018 Dif. (%)

GESTIÓ MUNICIPAL 6.394 6.978 +9,1%

Flota municipal i externalitzada 1.344 1.528 +13,7%

Equipaments/Instal·lacions 2.897 3.334 +15,1%

Enllumenat públic i semàfors 2.153 2.116 -1,7%

PAESC 190.920 159.223 -16,6%

Transport (públic i privat)* 136.596 105.571 -22,7%

Consums domèstics 36.423 29.237 -19,7%

Tractament de RSUM sd sd sd

Serveis* 17.901 24.415 +36,4%

ÀMBIT COMARCAL (TOTAL) 205.231 181.953 -11,3%

Àmbit PAESC* 190.920 159.223 -16,6%

Sector industrial (només electricitat) 8.016 8.781 +9,6%

Sector agronòmic (només electricitat) 6.295 13.949 +121,6%

*Inclouen el còmput de consums corresponents de l’àmbit AJUNTAMENT. La categoria “Transport” inclou el consum de combustible (dièsel, 
gasolina, etc.) per part de la “flota municipal i externalitzada” dels ajuntaments. La categoria “Serveis” inclou els consums energètics 
associats al funcionament d’equipaments/instal·lacions i enllumenat públic dels ajuntaments. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’IRE de Tarragona (com. pers.), els PAES municipals publicats, les dades de recollida selectiva comarcal 
publicada per l’ARC (2020) i altres fonts auxiliars.
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A la figura següent, es recullen els càlculs d’emissions equivalents associades als consums
exposats prèviament. 

Taula 7. Resum de l’inventari d’emissions de CO2 equivalents (en t//any) per àmbit i sectors objectiu.

ÀMBIT/SECTOR 2005 2018 Dif. (%)

GESTIÓ MUNICIPAL 2.562 2.593 +1,2%

Flota municipal i externalitzada 359 408 +13,7%

Equipaments/Instal·lacions 1.168 1.222 +4,6%

Enllumenat públic i semàfors 1.036 963 -7,0%

PAESC 57.964 49.723 -14,2%

Transport (públic i privat)* 35.942 27.860 -22,5%

Consums domèstics 12.914 10.591 -18,0%

Tractament de RSUM 2.153 1.456 -32,4%

Serveis* 6.955 9.816 +41,1%

ÀMBIT COMARCAL (TOTAL) 64.848 60.065 -7,4%

Àmbit PAESC 57.964 49.723 -14,2%

Sector industrial (només electricitat) 3.856 3.996 +3,6%

Sector agronòmic (només electricitat) 3.028 6.347 +109,6%

*Inclouen el còmput d’emissions corresponents de l’àmbit de “Gestió municipal”. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’IRE de Tarragona (com.pers.), els PAES municipals publicats, les dades de recollida selectiva 
comarcal publicada per l’ARC (2020) i altres fonts auxiliars.

Pel que fa als sectors d’activitat, a la figura de sota es pot observar que el consum energètic
més elevat a la comarca prové del sector del transport, amb un 66% el 2005 i un 58% el
2018. El segueixen, en ordre decreixent, el sector domèstic (18% el 2005 i 15% el 2018) i el
sector serveis (6% el 2005 i 9% el 2018). Entre 2005 i 2018 el consum relatiu dels sectors
primari, secundari i terciari (serveis) s’ha vist incrementat  en contraposició al sector del
transport  i  el  domèstic.  Pel  que  fa  al  consum  energètic  de  l’àmbit  dels  ajuntaments
(equipaments,  instal·lacions,  enllumenat  públic,  flota  de  vehicles  i  altres  de  titularitat
municipal), aquest té només un 3% de representació a la comarca en ambdós anys.

Gràfic 6. Distribució dels consums energètics per sector el 2005 (esquerra) i el 2018 (dreta).

            

Font: IRE Tarragona.
Nota: la categoria “Equipaments, instal·lacions i altres de titularitat municipal” inclou tots els consum de l’àmbit de la gestió 
municipal, els quals s’han restat del còmputs del sector “serveis” i sector “transport” de l’àmbit PAESC per evitar duplicitats.
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I, a sota, la distribució d’emissions per sector i any:

Gràfic 7. Distribució de les emissions de CO2 equivalent per sector el 2005 (esquerra) i el 2018 (dreta).

   

Font: IRE Tarragona.
Nota: la categoria “Equipaments, instal·lacions i altres de titularitat municipal” inclou tots els consum de l’àmbit de la gestió 
municipal, els quals s’han restat del còmputs del sector “serveis” i sector “transport” de l’àmbit PAESC per evitar duplicitats.
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Paisatge  

L’orografia agresta, l’agricultura basada en petites explotacions de secà, l’envelliment del
sector agrari i la posició perifèrica, han disminuït la competitivitat del sector, però també
han permès conservar determinades pràctiques i cultius, donant forma a un paisatge  molt
poc alterat que ara esdevé un dels principals actius de la comarca de cara a potenciar el seu
desenvolupament. 

El  paisatge  agrícola  es  combina  amb  la  bellesa  natural  de  les  serres,  rius  i  la  zona
muntanyosa dels Ports. Per altra banda, a la ruralitat en forma de nuclis medievals dels seus
pobles i el llegat històric i memorístic que hi va deixar la Guerra Civil Espanyola, cal afegir-
hi  la  calma  rural  i  el  silenci  d’aquestes  contrades  poc  poblades,  amb  pobles  que  ens
transporten  al  passat  i  ofereixen  la  tranquil·litat  d’una  comarca  allunyada,  encara,  del
turisme massificat.

El paisatge és un reflex de la societat  i  els canvis socioeconòmics de l’últim segle s’hi
reflecteixen. A la Terra Alta l’agricultura ha estat de subsistència, ratllant la misèria, fins ben
entrada la  segona meitat  del  1900,  quan la construcció de la  central  nuclear  d’Ascó va
permetre l’arribada de tractors, de neveres i d’escalfadors d’aigua. L’aspecte dels pobles va
canviar, però el del paisatge natural no es va veure gaire afectat. 

El principal canvi que ha viscut el paisatge de la Terra Alta durant els darrers segles fins a
finals del 90 havia sigut conseqüència de l’abandonament de terres dels darrers anys.

Al voltant del canvi de segle, es comencen a implantar a la meitat  nord de la comarca les
centrals eòliques. A l’altiplà de la Terra Alta, es concentren els 148 aerogeneradors, situats
en 7 dels 12 termes municipals i ocupant una superfície agrupada de 454,26 km2, el 63,3%
de la superfície de la comarca.

És inexcusable el fet que la implementació de 148 aerogeneradors de 150 m (més 16 de 200
m) són les causants de la modificació i pertorbació del paisatge més significativa i incisiva
que s'ha fet mai a la Terra Alta. A més, no es pot quantificar de la mateixa manera l'impacte
d'una infraestructura sobre un paisatge degradat o molt alterat, enfront d’un paisatge poc o
gens  afectat  per  externalitats  com  la  Terra  Alta.  Les  grans  infraestructures  eòliques
s’implanten, a més, en zones d'elevada visibilitat.

L’Observatori del Paisatge recomana implantar aquestes infraestructures fora de zones amb
un  marcat  interès  cultural  o  paisatgístic,  ja  siguin  zones  de  valor  singular,  espais
circumdants als municipis que es conserven intactes o són molt apreciats i considerats de
gran interès, paisatges agrícoles i naturals, etc. 
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Residus i consum d’aigua  

Taula 8, Evolució d’indicadors mediambientals i de la posició relativa de cadascun al rànquing comarcal, 2009-2019
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Llocs de treball en activitats medi
ambientals per cada 10.000 habitants.

0,8 0,8 1,2 1,6 1,6 1,2 1,5 2,3 3,7 3,7 3,7

Rànq. 39 39 37 37 35 35 35 34 33 35 34

Consum domèstic d'aigua per habitant
(m3).

53,6 56,5 55,8 58,2 57,2 57,3 57,0 57,5 59,4 59,1 60,9

Rànq. 16 24 21 25 22 24 23 23 26 24 29

Consum industrial i de serveis d'aigua
per

establiment (m3).
493,4 462,2 492,7 445,9 588,0 657,1 588,3 663,8 641,6 871,0 792,8

Rànq. 32 30 32 27 26 25 21 25 23 34 31

Coeficient de generació de residus
municipals per habitant i dia

(kg/hab/dia).
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0

Rànq. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Percentatge de recollida selectiva de
residus

municipals (%).
33,4 51,5 54,4 56,1 59,6 54,5 52,4 50,8 52,4 54,4 55,1

Rànq. 9 4 1 2 1 2 2 6 3 2 4

Residus industrials per Km2 (Tn). 15,1 17,9 16,8 14,0 14,9 14,3 15,0 14,3 15,7 14,9 12,2

Rànq. 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 10

Percentatge de residus industrials
valoritzats (%).

73,5 73,5 86,6 89,1 83,0 79,3 86,8 87,4 82,3 84,9 91,5

Rànq. 22 22 11 8 15 22 10 11 17 15 4

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, de l’Agència de Residus de Catalunya i del Departament d’Empresa i 
Coneixement.

La Terra Alta se situa en bona posició respecte de Catalunya pel que fa a temes ambientals
relacionats amb residus. En el cas del consum d’aigua la situació és completament contrària
tant pel que fa a l’àmbit domèstic com industrial. Aquest aspecte és d’especial rellevància ja
que també implica una major generació d’aigües residuals i, actualment, a la comarca encara
hi ha municipis que no  disposen de depuradora. En el cas de la indústria alimentària, la
majoria d’aquestes aigües residuals tenen una forta càrrega de matèria orgànica. Durant els
darrers anys l’Agència Catalana de l’Aigua, tot i no assegurar la presència de depuradores
en  tots  els  municipis,  ha  requerit  a  la  majoria  d’empreses  agroalimentàries  engegar  i
executar un protocol per assegurar que aquestes aigües no s’aboquen directament al riu sinó
en finca.

Finalment,  l’ocupació  en  aquest  l’àmbit  ambiental  és  completament  esporàdica  i,
segurament,  està  relacionada  més  amb el  Parc  Natural,  o  el  sector  públic,  que  amb la
d’empreses especialitzades. 
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Despoblament  

Entre el 2010 i el 2018 la Terra Alta va perdre població de manera ininterrompuda, passant
de 12.943 habitants el 2009 a 11.490 al 2019, una disminució de l’11,2% i 1.453 persones.
El creixement d’entorn el 6,0% al conjunt de Catalunya i de la demarcació de Tarragona
contrasta  amb  la  dinàmica  demogràfica  regressiva  registrada  a  totes  les  comarques
ebrenques; una pèrdua de població que es va donar amb especial incidència a la Terra Alta.
Aquest  retrocés demogràfic no va ser homogeni al  conjunt de la  comarca,  sinó que els
municipis més petits van ser els que van tendir a registrar majors pèrdues de població durant
el període. Municipis com Bot o la Pobla de Massaluca van perdre un 17,9% i un 20,3%
dels seus habitants respectivament entre el 2009 i el 2019, davant les pèrdues del 5,3% i
12,6% de Gandesa i Batea.

Gràfic 8. Població resident, 2005-2019
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Gràfic 9. Taxes interanuals de variació de la població, 2004-2019
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Gràfic 10. Població resident per comarques i àmbits territorials de referència, 2007-2019
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Font: Actíva Prospect a partir de dades del padró d’habitants, Idescat.
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Taula 9. Població per comarques i municipis, 2009-2019

Ordenats de major a menor població l’any 2019.

Àmbit territorial 2009 2019 2019 (%) 2019 (%
acumulat)

2019-
2009

2019-
2009 (%)

Superfície
(km2)

Densitat
(Pob/km2)

Demarcació de 
Tarragona

803.301 804.664 - - 1.363 0,2 6.303,0 127,7

Baix Ebre 81.724 77.596 - - -4.128 -5,1 1.002,7 78,8
Montsià 72.189 67.436 - - -4.753 -6,6 735,4 92,0
Priorat 10.024 9.245 - - -779 -7,8 498,6 18,8
Ribera d'Ebre 24.004 21.865 - - -2.139 -8,9 827,3 27,2
Terres d'Ebre 190.860 178.387 -12.473 -6,5 3.308,40 53,9
Terra Alta 12.943 11.490 100,0 - -1.453 -11,2 743,0 15,5
Gandesa 3.236 3.064 26,7 26,7 -172 -5,3 71,2 43,1
Batea 2.163 1.890 16,4 43,1 -273 -12,6 128,4 14,7
Horta de Sant Joan 1.305 1.149 10,0 53,1 -156 -12,0 119,0 9,7
Fatarella, la 1.128 941 8,2 61,3 -187 -16,6 56,5 16,6
Pinell de Brai, el 1.130 1.017 8,9 70,2 -113 -10,0 57,0 17,8
Corbera d'Ebre 1.174 1.016 8,8 79,0 -158 -13,5 53,1 19,1
Bot 698 573 5,0 84,0 -125 -17,9 34,9 16,4
Vilalba dels Arcs 724 625 5,4 89,4 -99 -13,7 67,3 9,3
Arnes 488 455 4,0 93,4 -33 -6,8 43,0 10,6
Pobla de Massaluca, 
la

399 318 2,8 96,2 -81 -20,3 43,4 7,3

Caseres 293 259 2,3 98,4 -34 -11,6 42,9 6,0
Prat de Comte 205 183 1,6 100,0 -22 -10,7 26,4 6,9

Font: Actíva Prospect a partir de dades del padró d’habitants, Idescat.

Les dades  de la Terra Alta mostren un comportament negatiu tant del creixement natural
com del saldo migratori, demostrant que hi ha més defuncions que naixements i hi ha més
sortides que entrades de població.

Els saldos migratoris més negatius es registren a la Pobla de Massaluca, Bot i Horta de Sant
Joan, mentre que només Vilalba dels Arcs, Prat de Compte, Arnes i Gandesa registren més
arribades que sortides de població. El creixement natural, en canvi, és negatiu a totes les
localitats, apuntant així a un elevat envelliment de la població i una baixa taxa de natalitat
entre la població més jove.

D’altra banda, l’IDESCAT en les seves projeccions de població de cara al 2033, apunta que
la Terra Alta podria perdre prop de 200 llars familiars i la seva població podria minvar en un
9%, una amenaça sense comparatiu possible arreu del país. De fet, la Terra Alta és l'única
comarca catalana on disminuiria el nombre total de llars a l'horitzó de l'any 2033.
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Gràfic 11. Components del creixement demogràfic, 2008-2018

Prov. Tarragona

Gandesa

Arnes

Prat de Comte

Corbera d'Ebre

Terra Alta

Batea

Pinell de Brai, el

Vilalba dels Arcs

Horta de Sant Joan

Caseres

Fatarella, la

Bot

Pobla de Massaluca, la

-25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0

Creixement natural Saldo migratori

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Moviment natural de la població i de l'Estadística de variacions residencials. 
Idescat.

Nota: S’ha calculat la variació de la població entre el 2008 i el 2018 i quina part d’aquesta variació és atribuïble al 
creixement natural de la població (naixements menys defuncions) i quina al saldo migratori (immigracions menys 
emigracions).

Les taxes de variació de la població poden no coincidir amb les recollides pel Padró municipal, al ser fonts diferents.
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F  ormació post-obligatòria  

El  curs  2018-19,  dels  1.755  alumnes  postobligatoris  residents,  440  estudiaven  fora.
D’aquests últims, 155 estudiaven cicles formatius i 225 estudis universitaris. La limitada
oferta en cicles formatius feia que dels 220 joves de la comarca que estaven cursant aquesta
formació, només 45 alumnes ho feien a la comarca en cicles de grau mitjà. 

A Catalunya,  el  55% dels  estudiants  matriculats  en  graus  universitaris  són  dones.  A la
comarca,  representen  el  62%  dels  estudiants  universitaris.  Aquest  aspecte  pot  estar
relacionat amb la masculinització del sector agrari.

Taula 10. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis. Ensenyaments no universitaris. Curs 2018/19

Categoria Educació
infantil de 2n

cicle

Educació
primària

Educació
secundària
obligatòria

Batxillerat Cicles
formatius de

grau mitjà

Cicles
formatius

de grau
superior

Total

Residents que estudien a dins 250 565 375 75 45 0 1.315

No residents que estudien a dins 5 15 5 0 15 0 40

Residents que estudien a fora 0 10 30 15 65 90 215
Llocs d'estudi localitzats 250 590 385 75 55 0 1.355

Alumnes residents 250 575 405 90 110 110 1.530

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Educació.

Taula 11. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per sexe.
Ensenyament universitari. Curs 2018/19

Categoria Homes Dones Total

Residents que estudien a dins 0 0 0

No residents que estudien a 
dins

0 0 0

Residents que estudien a fora 85 140 225

Barcelonès 25 55 80

Tarragonès 20 40 60

Vallès Occidental 10 10 20

Baix Ebre 10 10 20

Altres 20 25 45

Alumnes residents 85 140 225

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades del Idescat, a 
partir del registre de la matrícula de la Secretaria d'Universitats i 
Recerca.
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H  abitatge  

El despoblament es fa palès en el nombre d’habitatges buits, que l’any 2011 a la Terra Alta
supera el 15% quan a Catalunya no arriba al 12%. Pel que fa a segones residències, tant a la
comarca com a Catalunya representen al voltant d’un 12%.

D’altra  banda,  malgrat  existir  un  important  parc  d’habitatge  deshabitat,  aquest  es  troba
majoritàriament fora del mercat, ja sigui perquè requereix algun tipus de reforma o perquè la
propietat decideix mantenir-lo en desús. És el cas, per exemple, de les famílies que han
marxat a viure a les ciutats.

Si bé a Catalunya gairebé el 70% dels  habitatges estaven construïts entre la dècada dels
setanta i fins al 2007, a la Terra Alta aquests només representen el 50%. A més, a la Terra
Alta, gairebé un 20% dels  edificis es van construir abans de 1900 i un 15% entre 1900 i
1940. L’antiguitat dels edificis eleva, considerablement, el cost de la seva rehabilitació.

L’any 2011, a la Terra Alta, dels 4.645 habitatges existents un 85% són de propietat, deu
punts per sobre de la mitjana catalana. La diferència és també de 10 punts en relació als
habitatges  de  lloguer,  els  quals  a  la  Terra  Alta  només  representen  8%  mentre  que  a
Catalunya és més del 19%.

Gràfic 12. Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge 
per tipus, 1981, 1991, 2001 i 2011

Gràfic 13. Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge 
per tipus (%), comparació amb la demarcació, 2011
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Font: Actíva Prospect a partir del cens d’habitatges, Idescat.

Nota: el canvi metodològic introduït al Cens 2011 inclou l’extracció d’informació a partir del mostreig, fent que, en algunes, ocasions no es disposi
de tota la informació especialment en el cas de municipis i àrees petites, on les dades no són estadísticament significatives.
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Gràfic 14. Habitatges per any de construcció a la Terra Alta (1990) Gràfic 15. Habitatges per any de construcció a la Catalunya (1990)

Interior Catalunya, Exterior Terra Alta

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

Taula 12. Habitatges segons règim de tinença. 2011

 

Catalunya Terra Alta

Milers % Milers %

De propietat

per compra 1.026.791 34,87% 1.356 29,19%

per compra amb 
pagaments pendents

1.003.080 34,06% 751 16,17%

per herència o donació 158.786 5,39% 1.797 38,69%

Total compra 2.188.657 74,32% 3.904 84,05%

De lloguer 582.701 19,79% 356 7,66%

Cedit gratuïtament 54.279 1,84% 109 2,35%

Altres Formes 119.307 4,05% 275 5,92%

TOTAL 2.944.944 100% 4.645 100%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 
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MERCAT DE 
TREBALL
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Participació en el mercat de treball  

En el període de recuperació 2013-2019 la comarca ha registrat dificultats importants per a
la creació d’ocupació. Així, durant aquests anys, els llocs de treball localitzats tan sols s’han
incrementat en un 3,6%, enfront del 14,5% de la resta de les Terres de l’Ebre o el 19,7% del
conjunt del Principat. En aquest període de temps, a la majoria de municipis de la comarca
destrueix ocupació, excepte a Gandesa on s’incrementa en un 18,3%, al Pinell de Brai un
11,2% i a Bot un 4,3%.

Gràfic 16. Llocs de treball localitzats i població potencialment activa (16-64 anys), 2004-2019

2004
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7.6077.8727.8587.8017.9728.0067.9597.8767.748
7.4037.2126.9896.8566.7606.6676.641

2.6382.7862.8993.043

3.9583.6753.6383.4993.3813.1923.1893.2243.2443.2673.3363.311

Població 16-64 Llocs de treball localitzats

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement i el SEPE.

Nota: Inclou els següents règims. Reg. General(1) i el, R. E. T. Autònoms.

L’any 2019 la població ocupada resident a la comarca era de 4.324 persones i els llocs de
treball  localitzats  3.407.  El  saldo  resultant  és  de  917 persones  que  treballen  fora  de  la
comarca (un 21,2%). 

A la Terra Alta, per cada jove que entra al mercat de treball (16-19 anys) n’hi ha 1,6 en edat
de  prejubilació  (60-64  anys),  dificultant  el  relleu  generacional  a  les  empreses.  Aquesta
situació és especialment accentuada en el món rural. Al conjunt de Catalunya aquesta ràtio
és d’1,1. És a dir, hi ha una major paritat per edat entre els col·lectius que entren i surten del
mercat laboral.
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Taula 13.  Relació entre població potencialment activa, població 
ocupada i llocs de treball, 2019

Taula 14. Taxes d’activitat, ocupació, atur i excedents laborals 
registrades, 2019

Núm.
Població 11.490

Població 16-64 anys 6.641
Afiliacions RGSS residents 2.763

Afiliacions RETA residents 1.621
Afiliacions Sistema Especial Agrari 116

Afiliacions règim especial treballadors del mar 0
Afiliacions sistema especial empleats de la llar 43

Total afiliacions residents 4.543
Total Afiliats residents = Pob. ocupada 4.324

Atur registrat 368
Població activa 4.692

Llocs RGSS i altres localitzats 1.791
Llocs RETA localitzats 1.616

Llocs de treball localitzats 3.407
Saldo (Llocs de treball localitzats- Pob. Ocupada) -917

Terra
Alta

Dem.
Tarragona

Catalunya

Taxa d'activitat registrada
16-64 anys (%)

70,6 69,2 73,9

Taxa d'ocupació registrada
16-64 anys (%)

65,1 60,5 66,2

Taxa d'atur registrada (%) 7,8 12,7 10,4
Taxa d'excedents laborals 
(%)

10,8 14,8 11,6

Relació llocs de treball 
localitzats
/ Pob. 16-64 (%)

51,3 59,3 65,9

Font: Actíva Prospect a partir de dades del padró d’habitants, Idescat i de dades d’afiliació del Departament d’Empresa i Coneixement i SEPE.

Nota: La població activa i ocupada s’estima a partir de l’afiliació segons residència de l’afiliat. La taxa d’excedents laborals és la proporció que 
representen la població desocupada resident respecte els llocs de treball localitzats.

Les dades d'afiliació (RGSS+RETA) són mitjanes anuals excepte les de règims especials que són a 31 de desembre. Les dades d'atur registrat són 
mitjanes anuals.
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Ocupació segons règim  

El nombre de llocs de treball es troba força estancat des del 2013, destacant la disminució de
població ocupada durant el 2019 amb gairebé 50 afiliacions menys. 

La tendència  des de  2013  és  la  disminució dels  treballadors autònoms i  l’augment dels
afiliats  al  règim general.  Durant  l’any 2020 l’evolució  va  anar  en  el  mateix sentit  i  es
tancava l’any amb 28 nous llocs de treball, corresponents a la desaparició de 6 autònoms i
l’afiliació de 34 nous treballadors al règim general. La menor caiguda de l'ocupació durant
el 2020, respecte a les crisis del 2008 i del 2011, ha estat el resultat de l'aplicació de mesures
com els ERTO,  els quals han aconseguit evitar el procés de destrucció de llocs de treball
amb què acostumen a respondre les empreses davant d'un xoc negatiu.

Gràfic 17. Llocs de treball segons règim

afiliacions 3r trimestre

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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Característiques i qualitat de l’ocupació  

L’elevat  pes  del  sector  primari,  la  temporalitat  i  les  baixes  rendes  que  aquest  genera,
juntament amb l’escassa diversificació de l’estructura productiva de la comarca, fan que els
llocs de treball disponibles es donin a un nombre limitat d’activitats, sovint caracteritzades
per l’escassa qualificació, la temporalitat, la parcialitat i les baixes remuneracions.

En general,  el  pes  de les  ocupacions amb poca qualificació està  per sota  de la  mitjana
catalana, fent que molts joves no trobin un context en què professionalitzar-se si no és a
través de la creació de la seva pròpia empresa. Aquesta dinàmica porta uns 30 anys donant-
se i està calant en l’imaginari col·lectiu generant una relació causa efecte entre els estudis
superiors i l’emigració de la comarca.

Si bé el pes dels contractes temporals és més baix que a la resta de comarques de les Terres
de l’Ebre, pel que fa a contractes parcials, la Terra Alta amb el 26,8% de contractació parcial
està força per sobre de la resta de les Terres de l’Ebre; de fet  ocupa la  40a posició en el
rànquing de comarques. Un 35,6% de les dones assalariades està contractada temporalment,
enfront del 27% dels homes. Quant a la parcialitat un 40,6% de dones no està contractada a
jornada completa, enfront del 12% en el cas dels homes. En la manca d’oportunitats laborals
també hi influeix la petita dimensió de la majoria d’empreses, amb la qual cosa les ofertes
tendeixen  a  ser  de  baixa  qualitat  i  amb  baixos  requeriments  formatius,  dificultant  així
l’atracció de talent i la retenció de la població local amb estudis superiors. 

Gràfic 18. Població 16-64 anys segons grup ocupacional, 2011

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Cens 2011, Idescat.
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Gràfic 19. Grau de temporalitat, 2012-2019

Percentatge (%)

Gràfic 20. Grau de temporalitat segons sexe, edat, tipus de jornada, 
nacionalitat i sectors, 2019
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Nota: el grau de temporalitat mesura el nombre d’afiliacions amb contractes temporals respecte al nombre total d’afiliacions.

Gràfic 21. Grau de parcialitat, 2012-2019

Percentatge (%)

Gràfic 22.  Grau de parcialitat segons sexe, edat,nacionalitat i sectors, 
2019

Percentatge (%)
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Font: Actíva Prospect a partir de dades  que elabora l’Idescat a partir de la TGSS.

Nota: el grau de parcialitat mesura el nombre d’afiliacions amb contractes a temps parcials respecte al nombre total d’afiliacions.
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Contractació  

Seguint la dinàmica general de l'economia catalana, l’any 2020 la contractació cau al nivell
més baix des del 2013, un fet que es reprodueix a la resta de comarques de l'àmbit territorial
de les Terres de l'Ebre.  En el  cas català,  el  nombre de contractes signats s'ha reduït  un
26,0%, una xifra que contrasta amb la caiguda de només el 2,0% de les Terres de l'Ebre.
L'aparent bon comportament de l'àmbit territorial, però, amaga el fet que només el Montsià
ha vist incrementada la contractació respecte al 2019 (+25,0%), davant de caigudes similars
a la registrada per la Ribera d'Ebre al Baix Ebre (-18,8%) i a la Terra Alta (-30,2%). 

La comarca  ha vist com el nombre de contractes signats passava de 2.270 l’any 2019 a
1.754  el  2020.  I,  si  bé  durant  l’estiu  de  2020,  a  la  tardor  torna  a  caure  en  picat.  La
contractació en hoteleria es veu greument afectada pel context pandèmic, disminuint més
d’un 60% que representa al  voltant de 300 contractacions.  En les activitats  artístiques i
d’entreteniment,  secció  vinculada al  turisme,  es  signen 100 contractes  menys que l’any
anterior, caient així gairebé un 70%. 

La contractació de dones ha passat de no arribar al 45% l’any 2015 a representar el 49,91%
l’any 2021. 

Cal dir que gairebé en cap sector trobem paritat entre homes i dones. Si bé en l’hoteleria i el
comerç  l’any  2015  els  contractes  es  repartien  equitativament,  cada  any  s’han  anat
contractant més dones, fins que el 2021 les dones eren qui signaven entre el 70% i el 75%
de la contractació. Sobretot en el sector de l’hoteleria la contractació temporal és la més
freqüent. La temporalitat també marca la contractació en el camp del sector primari on, tot i
que les dones són més freqüents que abans, només una de cada quatre contractades és dona.
Malgrat que els 23 homes respecte de les 159 dones contractades en l’àmbit dels serveis
sanitaris i socials, la participació d’ells ha passat del 6,5% l’any 2015 al 12,71% el 2021.

Durant l’any 2020, tot i que la contractació ha disminuït en general, la de dones es manté en
la majoria de sectors com el 2019, n’és excepció el sector turístic.

Durant 2021 la contractació dels 3 primers trimestres gairebé assoleix els números de tot el
2019 sencer. Augmenta la contractació de dones durant aquesta anualitat fins al punt que el
setembre de 2021 es contracten gairebé el mateix nombre de dones que d’homes. 

Gràfic 23. Contractació mensual per sexes (otc2018-sept2021) Gràfic 24. Contractació anual per sexes (2015-2021)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement.
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Gràfic 25. Contractació per any, secció econòmica i sexe, 
2015,2019,2020

Gràfic 26. Relació entre la contractació d’hòmens i dones per seccións 
ecnoòmiques.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement.

Nota: només s’exposen les seccions econòmiques que generen més contractació
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Treball autònom  

Davant les dificultats d’accés al mercat laboral i les condicions poc avantatjoses que aquest
ofereix (temporalitat, parcialitat, baixos salaris, etc.), l’autoocupació ha esdevingut una de
les alternatives més instaurades. De fet, la Terra Alta és la comarca de Catalunya amb un
major pes del treball autònom sobre la seva força de treball, fet que ha acabat configurant un
teixit empresarial en el qual hi predominen l’autoocupació i les microempreses. 

La dificultat per emprendre es constata, d’una banda, amb l’evolució negativa del treball
autònom els darrers anys. L’any 2008 a la comarca es comptabilitzaven un total de 2.168
persones afiliades al règim d’autònoms. Aquesta xifra s’ha anat reduint progressivament els
darrers  anys fins a situar-se en els  1.595 actuals,  un 27% menys.  Aquesta  reducció del
treball autònom es dona en totes les cohorts, però és especialment intensa en el col·lectiu de
joves menors de 30 anys. I es dona també amb major intensitat a la construcció i al sector
primari, mentre que als serveis es manté a nivells similars durant tot el darrer decenni.

Gràfic 26. Treball autònom per sexe, 2020

Afiliacions (mitjanes anuals)

Gràfic 27. Treball autònom per sexe, 2012-2020
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Gràfic 28. Treball autònom per grups d’edat, 2020

Afiliacions (mitjanes anuals)

Gràfic 29. Afiliació treball autònom per grups d’edat, 2012-2020
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Font: Actíva Prospect a partir de dades de l’Idescat que publica la Tresoreria General de la Seguretat Social.
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Atur  

A les barreres que imposa el mercat de treball en general per garantir l’accés a l’ocupació a
dones i població estrangera, s’hi afegeix a la Terra Alta la manca d’oportunitats laborals i la
precarietat d’aquestes, fent que aquests dos col·lectius pateixin amb especial intensitat la
temporalitat,  la  parcialitat  i  les  baixes  rendes  que  caracteritzen  al  mercat  laboral  de  la
comarca. La pèrdua de població en edat de treballar que experimenta la Terra Alta fa que els
indicadors  agregats  del  mercat  de  treball  siguin  relativament  positius,  amb  una  taxa
d’ocupació força elevada (70,2%) i una taxa d’atur relativament baixa (7,8%). Tanmateix hi
ha col·lectius que presenten taxes de participació en l’ocupació força baixes,  com és el
col·lectiu de joves (42,9%) i la població estrangera (48,1%). També les dones presenten una
participació  més  baixa  (del  59,9%).  Finalment,  les  persones  en  atur  de  llarga  durada
representen un 28% situant la comarca en 40a posició respecte a la resta de comarques.

L’atur augmenta un 25% el 2020. Aquestes 90 noves persones a l’atur també augmenten el
nombre de persones demandants d’ocupació, però la corba exponencial d’aquesta té a veure
amb l’arribada dels ERTO que afecta unes 438 persones el mateix any. 

Tot i la recuperació viscuda durant el 2021, el setembre d’aquest any, hi havia 33 persones
més a l’atur que el setembre del 2019.

Gràfic 30. Atur Registrat i demandants d’ocupació

Dades setembre

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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Teixit empresarial  

Mentre que la dinàmica seguida pel conjunt de l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre a
partir del 2018, i del conjunt de l'economia catalana a partir del 2019,  és la destrucció de
teixit empresarial, la Terra Alta manté els comptes de cotització estables fins a l’inici de la
pandèmia.  El  primer trimestre del 2020  es van perdre 31 centres de cotització respecte  a
desembre de 2019, representant una disminució  de  gairebé el 8%. Malgrat això, durant la
resta d’any es van anar recuperant centres fins a igualar el nombre entre setembre de 2020 i
de  2019.  Així  doncs,  la  pandèmia no ha  tingut  un  efecte  tan  devastador  com en altres
comarques pel que fa a destrucció d’empreses.

Des.2018 Març 2019 Juny 2019 Set. 2019 Des. 2019 Març 2020 Juny 2020 Set. 2020

359 354 368 370 375 344 355 370

Gràfic 31. Comptes de cotització, 2004-2019

Nota: Mitjanes anuals. Variació interanual (%)
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Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement.

Nota: Les empreses estan obligades a declarar com a mínim un compte de cotització per demarcació. Sovint
es fa de forma centralitzada, de forma que els grups empresarials situen tots els seus treballadors en un sol
compte que acaba comptabilitzant-se en un municipi concret. Per contra, els comptes de cotització si que
reflecteixen bé les empreses que tenen un àmbit més local.
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Tant  en  termes  relatius  com  absoluts,  els  municipis  de  la  comarca  amb  més  pèrdua
d’empreses són Corbera d’Ebre, Vilalba dels Arcs i Arnes que han perdut entre un 21% i un
11% de les empreses.

Els municipis de La Fatarella, Batea, Gandesa i la Pobla de Massaluca, perden entre el 4% i
l’1% de les empreses.

Als pobles de Bot, Caseres i Prat de Comte no s’han destruït ni creat empreses. Finalment, a
Horta de Sant Joan s’han creat 6 nous comptes de cotització que representen un augment del
14% i el Pinell de Brai amb la creació de 5 nous comptes augmenta un 24%.

Taula 15. Variació absoluta comptes de cotització 2020-2019 per municipis. 3r trim

Corbera d'Ebre -6

Vilalba dels Arcs -3

Arnes -2

Batea -2

Gandesa -2

Fatarella, la -1

Pobla de Massaluca, la -1

Bot 0

Caseres 0

Prat de Comte 0

Pinell de Brai, el 5

Horta de Sant Joan 6

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball

Gràfic 32. Variació interanual per municipis 2019-2020(comptes de cotització 3r trim.)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball

Els comptes de cotització que van tenir més dificultat a l’hora de recuperar-se després del
2013 pel que fa a generació d’ocupació van ser els d’entre 6 i 50 treballadors. Els de més de
51 treballadors es van recuperar i ara creen més ocupació que abans del 2008.

Pàgina 49 de 189

Corbera d'Ebre

Arnes

Batea

Pobla de Massaluca, la

Caseres

Horta de Sant Joan

-30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00%



Segons les dades de l’Observatori del Treball, els comptes que hauran patit més fortament la
crisi de la COVID-19 són els més petits, que passen de 304 a finals de desembre de 2019 a
291 el setembre de 2020. Els comptes de cotització d’entre 51 i 250 treballadores passen de
2 a finals del 2019 a 3 el primer trimestre del 2020 coincidint amb l’inici de la pandèmia, es
manté com a mínim fins setembre del mateix any, no existeixen dades més enllà. 

El 2019, el 81,1% dels comptes de cotització amb menys de 5 llocs de treball, generaven un
33,5%,  de  l’ocupació  en  població assalariada,  força  per  sobre  del  13,7%  d’ocupació
generada pels petits comptes de mitjana a Catalunya. 

Els comptes de 6 a 50 treballadors representen el 18,4% i ocupen el 53,9% de la població
assalariada, més d’un 20% per sobre que la mitjana catalana. 

Dos centres de cotització ocupen el 12,6% de la població assalariada, el doble que fa 10
anys; a Catalunya l’ocupació generada en aquests centres representa gairebé el doble. 

Gràfic 33. Afiliacions al RGSS segons grandària del compte de 
cotització, Catalunya, 2008-2019

Gràfic 34. Afiliacions al RGSS segons grandària del compte de 
cotització, Terra Alta, 2008-2019
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Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Coneixement.
Nota: Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de la Mineria del Carbó.
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Taula 16. Comptes de cotització i Afiliació al Règim General de la Seguretat Social i al 
Règim Especial de la Mineria del Carbó per grandària del compte de cotització, 2019

Absoluts i %col

Centres de cotització Afiliació RGSS

Catalunya Terra
Alta

Catalunya Terra Alta

Fins a 5 treballadors 191.212 304 383.220 577

De 6 a 50 treballadors 59.073 69 866.595 927

De 51 a 250 
treballadors

6.564 2 661.660 217

251 i més treballadors 1.181 0 877.937 0

Total 258.030 375 2.789.412 1.721

Fins a 5 treballadors 74,1 81,1 13,7 33,5

De 6 a 50 treballadors 22,9 18,4 31,1 53,9

De 51 a 250 
treballadors

2,5 0,5 23,7 12,6

251 i més treballadors 0,5 0,0 31,5 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

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

Nota: Les dades són a 31 de desembre.

No es proporcionen dades més desagregades. Microempresa es considera fins a 10 
treballadors, de 10-50 petita i la resta si que coincideixen amb la classificació de 
mitjana i gran empresa.
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E  structura   p  roductiva  

El sector primari és el principal ocupador a la Terra Alta, generant més d’un de cada cinc
llocs de treball (22,6%), un percentatge que contrasta amb el 6,9% del pes del sector a les
Terres  de  l’Ebre  i  del  2,2%  al  conjunt  de  la  demarcació.  S’intueix  que  el  VAB  per
treballador serà un dels més baixos a la comarca. 

El  comerç,  gairebé  el  40%  de  l’ocupació  creada  en  aquest  sector  està  vinculada  a
l’alimentació.  Es tracta dels llocs de treball vinculats al comerç al detall d’aliments, però
també el comerç a l’engròs de productes alimentaris, begudes i tabacs així com comerç de
matèries agràries i animals vius. 

La construcció, tot i que va patir una forta davallada després de la crisi i fins al 2014, des de
llavors es manté constant i, actualment, amb un percentatge d’ocupació per sobre de la mitja
catalana. 

L’hoteleria genera 306 llocs de treball,  que juntament amb la majoria dels llocs de treball
categoritzats com activitats  artístiques, recreatives i d’entreteniment  es podria traduir com
l’ocupació directament creada en el sector turístic.

En  els  darrers  anys,  la  indústria ha  tendit  a  guanyar  pes  relatiu  sobre  el  conjunt  de
l’economia de la Terra Alta, fins a situar-se per sobre dels nivells d’ocupació del 2009 i
representant el 21,5% de tots els llocs de treball de la comarca, un nivell d’especialització
clarament superior al de les comarques de l’entorn. La consolidació i la tendència positiva
de la indústria del paper a la Terra Alta ha estat paral·lel a l’augment de la indústria del
metall i de la transformació agroalimentària, que des del 2013 han tingut comportaments
molt positius. Remarcant el del subsector de begudes i tabac tractant-se d’una indústria que
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es basa en la transformació de recursos endògens, especialment relacionat amb la producció
de vi de qualitat, però també oli.

El sector  energètic crida l’atenció tant pel seu alt VAB com pels escassos llocs de treball
vinculats a aquest sector. Més endavant s’analitza quin és l’impacte d’aquest subsector sobre
la realitat de la comarca. 

Tot i que els llocs de treball vinculats als serveis socials han augmentat en els últims 19
anys, la proporció de persones ocupades en aquest sector és la meitat de la mitja ebrenca i
provincial.

Els llocs de treballs vinculats als serveis a la producció han augmentat fins a un 20%, però
com en el cas de serveis socials, la proporció de població ocupada és la meitat de la mitja a
Tarragona.

La construcció, tot i haver perdut més d’un 40% dels llocs de treball, representa encara
l’11% de l’ocupació, per sobre del 8% de Tarragona i del 9% a les Terres de l’Ebre.

Gràfic 35.  Llocs de treball als subsectors d’activitat, 2009-2019

(2009=100)

Gràfic 36. Distribució dels llocs de treball als principals subsectors 
d’activitat, 2019
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Font: Activa Prospect a partir de dades d’afiliació del Departament d’Empresa i Coneixement i el SEPE. 

Al quadern de dades que s’adjunta es troben detalls dels diferents subsectors que conformen
el teixit  productiu,  aquí  entrarem en detall  en els  dos sectors  detectats  com estratègics:
l’agroalimentari i el turístic. També es detalla el sector energètic  en tractar-se d’un sector
que ha generat  canvis  significatius  a la  comarca que fins  al  moment no s’han analitzat
estadísticament.

Pàgina 53 de 189



SECTORS 
ESTRATÈGICS

Pàgina 54 de 189



S  ector agroalimentari  3  

Si bé el sector agroalimentari de la Terra Alta genera més llocs de treball que a la majoria de
comarques veïnes. Aquests es deuen principalment al sector primari. És aquesta variable la
que fa que en els darrers anys l’ocupació en el sector agroalimentari hagi disminuït tot i que
en la indústria agroalimentària no ha deixat d’augmentar. Cal remarcar la temporalitat de
l’ocupació directament relacionada amb les èpoques de campanya.

Seguidament s’analitza les característiques del sector agrari i del subsector de la indústria
agroalimentària.

Gràfic 37. Llocs de treball en el sector agroalimentari per 1.000 
habitants, 2019

Mitjana anual

Gràfic 38. Llocs de treball en el sector agroalimentariper 1.000 
habitants, 2015-2019
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Gràfic 39. Llocs de treball als principals subsectors del sector 
agroalimentari, 2019

Mitjana anual

Gràfic 40. Llocs de treball en el sector agroalimentari per 1.000 
habitants, 2009-2019

Trimestrals (2015 1T=100)

201503

201509

201603

201609

201703

201709

201803

201809

201903

201909

202003

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

Primari Indústria agroalimentària Comercialització

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement.

3 En aquest apartat s’interpreta sector agroalimentari com el que incorpora el sector primari, d’indústria 
agroalimentària i de comercialització. 
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S  ector Primari  

Tot i que la Terra Alta és una de les comarques on el sector primari té més pes, aquest perd
ocupació seguint la dinàmica de la majoria de comarques de Catalunya. En canvi, i de la
mateixa  manera  que  a  la  resta  de  Catalunya,  l’ocupació  augmenta  en  la  ramaderia
(segurament relacionada amb l’augment de caps de bestiar en el sector porcí i de l’aviram),
encara que només una de cada 8 persones dedicades al món agrari és ramadera.

 Gràfic 41. Llocs de treball a l’agricultura per 1.000 habitants, 2019

Mitjana anual

 Gràfic 42, Llocs de treball a l’agricultura per 1.000 habitants, 2009-2019
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 Gràfic 43, Llocs de treball a la ramaderia per 1.000 habitants, 2019

Mitjana anual

Gràfic 44, Llocs de treball a la ramaderia per 1.000 habitants, 2009-2019
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Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement.

Per  tal  de  poder  analitzar  millor  el  sector,  seguidament  s’exposa  informació  sobre  la
naturalesa de les explotacions agràries,  inclou agrícoles i  ramaderes,  i,  també, es detalla
informació sobre aquestes.
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C  aracterístiques de les explotacions agràries  4  

L’activitat primària ha vist com minvaven el nombre d’explotacions, la superfície cultivada
per aquestes i els llocs de treball al sector, en un declivi generalitzat que entre el 2009 i el
2019 ha destruït entorn de 200 llocs de treball a la comarca i ha suposat l’abandonament
d’entorn de 2.500 hectàrees de cultius i el tancament d’aproximadament 500 explotacions.

Gràfic 45. Número d’explotacions agràries, 1982, 1989, 1999 i 2009 Gràfic 46. Superfície agrària censada (ha.), 1982, 1989, 1999 i 2009
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Font: Actíva Prospect a partir de dades del Cens agrari Idescat.

Una explotació agrària amb terres i ramaderia es considera, a efectes censals, situada en el municipi on es troba la major part de les terres.

Nota: La reducció observada entre 2009 i 1999 es deu a un canvi de metodologia. En el cens 2009 només es censen les explotacions de 1 ha. o 
més, que són les que es consideren productives, mentre que en censos anteriors es censaven totes les explotacions de 0,1 ha. o més. D’aquí, en 
part, la reducció tant d’explotacions com de superfície censada.

Explotacions per sexe i edat  

Gràfic 47 . Explotacions per gènere i edat

Font: Elaboració pròpia a partir de la DUN 2019

Al voltant del 50% de les explotacions estan en mans d’homes d’entre 35 i 55 anys. A més
de ser un sector fortament masculinitzat, la Terra Alta té una de les estructures agràries més
envellides, només hi ha dues comarques catalanes amb un percentatge més baix de propietat
conformada per joves: tan sols un 14,4% de la propietat és menor de 40 anys, dificultant la
tecnificació i la innovació del sector. 

4 Inclou agrícoles i ramaderes
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Mida de les explotacions  

Tant  a  les  Terres  de  l’Ebre  com  al  conjunt  de  Catalunya,  les  explotacions  agrícoles  i
ramaderes han tendit a incrementar la seva dimensió mitjana, esdevenint més competitives
en  un  mercat  globalitzat.  Tot  i  caracteritzar-se  per  una  estructura  agrària  formada  per
explotacions més petites que les de la resta del territori català, la Terra Alta també s’ha vist
immersa en aquest creixement.

Gràfic 48. Nombre d’explotacions agrícoles segons dimensió, 1989, 
1999, 2009 i 2019

Gràfic 49. Superfície acumulada de les explotacions agrícoles segons 
dimensió, 1989, 1999, 2009 i 2019
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Mapa d’Explotacions Agrícoles de Catalunya segons DUN, 2019 i del Cens Agrari 1982-2009

Des de 1982-1999 el cens agrari de la Terra Alta incloïa finques de més de 200 ha, per
exemple,  el  1982,  15 explotacions  representen  el  25% de  la  superfície  agrària  desviant
l’estadística  de  la  mida  mitjana  de  la  majoria d’explotacions.  En  la  DUN  de  2019
l’explotació agrària de màxima dimensió a la Terra Alta és de 236 ha. i és l’única entre
explotacions de més de 200 ha. Així doncs, per tal de veure com ha evolucionat la mida de
les explotacions s’han obviat les de més de 200.

Gràfic 50. Superfície mitjana de les explotacions agrícoles de menys de 200ha., 1982,1989, 1999, 2009 i 2019
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Font: Actíva Prospect a partir de dades del Mapa d’Explotacions Agrícoles de Catalunya segons DUN, 2016-2019 i del Cens Agrari 1989 i 1999...

Nota: Per tal de veure com ha evolucionat la mida de les explotacions s’han obviat les de més de 200 ha ja que aquestes explotacions estan 
relacionades amb grans finques de ramaderia extensiva forestal, present en el passat en algunes poblacions però poc representativa de l’activitat 
agrària en general a la comarca.
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C  aracterístiques de les explotacions agrícoles  

Tipus de cultius en secà i regadiu  

Els principals cultius a la comarca han estat la vinya, olivera i  fruita seca, especialment
l’ametlla. 

En aquest sentit, cal destacar  el reg de suport que ha augmentat la rendibilitat econòmica de
les explotacions i que s’ha instal·lat durant els últims 15 anys. Actualment només Arnes i
Horta de Sant Joan no disposen de xarxa de reg. D’altra banda, la constant expansió del sòl
agrícola  de  regadiu  incrementa  la  dependència  de  l’agricultura  de  la  Terra  Alta  de  la
disponibilitat d’aigua. Com a resultat del canvi climàtic, aquest recurs serà cada vegada més
escàs, fent més vulnerable al conjunt del sector. 

Taula 17. Superfície agrària segons cultiu, 1982-2019

Ordenats de més a menys superfície  en % el 2019

Cultius 1982 1989 1999 2019 2019 - 1982(%) 2019-
1989 (%)

Fruits de closca 8.7161 13.457 11.607 6.835 No comparable -49,21

Vinya 11.361 8.197 7.471 6.201 -45,42 -24,35

Oliverar 5.8902 5.772 6.126 4.841 No comparable -16,13

Guaret 575 119 96 1.062 84,7 792,44

Cereals 1.810 1.221 1.067 759 -58,07 -37,84

Fruita dolça 2053 527 496 273 No comparable -48,2

Farratgeres 10 5 18 75 650 1400

Hortícoles 258 156 76 45 -82,56 -71,15

Lleguminoses 13 04 2 6 -53,85

TOTAL 28.633 29.454 26.959 20.097 -29,81 -31,77

Font: Elaboració pròpia a partir de Cens Agrari i Mapa de Cultius de Catalunya amb origen DUN.

Nota: Es crea a partir de les dades declarades a la DUN fusionant el recintes d’un mateix producte/conreu declarat, i el mateix sistema d’explotació
(secà/regadiu) per a cada municipi. L’any 1982 per metodologia els arbres disseminats s’incorporaven a l’estadística per individus, per la qual 
cosa les dades d’aquest any només representen una part del cultiu. 
1Caldria afegir 21.798 arbres de fruita seca.
2Caldria afegir 6.636 olivers.
3Caldria afegir 21.664 arbres de fruita dolça.
4Tot i que al 1989 hi havien 5 explotacions amb cigró cap arribava a 1 ha
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Taula 18.  Superfície agrària segons cultiu, 2016-2019

Ordenats de més a menys superfície  en %

Cultius 2016 2017 2018 2019 2019 (%) 2019-
2016 (%)

Fruits de closca 7.094,75 6.994,25 6.996,90 6.834,57 34,0 -3,7
Vinya 6.221,02 6.240,28 6.266,93 6.201,16 30,8 -0,3

Oliverar 4.719,99 4.677,04 4.759,76 4.840,94 24,1 2,6
Guaret 1.023,57 1.060,47 960,63 1.062,11 5,3 3,8

Cereals 857,20 768,84 764,96 759,25 3,8 -11,4
Fruita dolça 297,45 288,70 292,74 272,88 1,4 -8,3

Farratgeres 48,00 55,04 57,90 75,16 0,4 56,6
Hortícoles 55,32 54,23 57,68 45,05 0,2 -18,6

Altres productes 4,22 7,41 9,44 14,11 0,1 234,7
Proteaginoses 24,09 26,15 9,79 0,0 -

Lleguminoses 20,55 35,25 17,74 6,34 0,0 -69,1
Cereals d'estiu 3,46 0,06 0,23 0,0 -93,5

Cítrics 0,21 0,21 0,21 0,21 0,0 0,0
Total 20.345,74 20.205,89 20.211,03 20.121,79 100,0 -1,1

Font: Actíva Prospect a partir del Mapa de Cultius de Catalunya amb origen DUN.

Nota: Es crea a partir de les dades declarades a la DUN fusionant el recintes d’un mateix producte/conreu declarat, i el mateix sistema 
d’explotació (secà/regadiu) per a cada municipi.

Gràfic 51. Superfície d’explotacions agrícoles segons principals cultiu 
de secà, 1989, 1999, 2009 i 2019
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Gràfic 52. Superfície d’explotacions agrícoles segons principals cultiu 
de regadiu, 1989, 1999, 2009 i 2019
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Font: Actíva Prospect a partir de dades del Mapa d’Explotacions Agrícoles de Catalunya segons DUN, 2016-2019 i del Cens Agrari 1989 i 1999...
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Gràfic 53. Superfície d’explotacions agrícoles segons principals cultiu 
de regadiu, 2016- 2019

Percentatge (%)

Gràfic 54. Superfície d’explotacions agrícoles segons principals cultiu de
secà, 2016- 2019
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Font: Actíva Prospect a partir de dades del Mapa d’Explotacions Agrícoles de Catalunya segons DUN, 2016-2019 i del Cens Agrari 1989 i 1999...

Gràfic 55.  Superfície d’explotacions agrícoles segons si són de regadiu o secà, 2016-2019

Hectàrees

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Mapa d’Explotacions Agrícoles de Catalunya segons DUN, 2016-2019 i del Cens Agrari 1989 i 1999...
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Producció agrícola ecològica  

La  Terra  Alta  actualment  compta  amb  3.520  ha.  de  producció  ecològica,  representant
gairebé  un  9% de  la  SAU de  la  comarca.  Batea  és  el  municipi  que  compta  amb més
superfície cultivada seguint la normativa del Consell Català de la Producció Ecològica, on la
vinya té un pes important. 

Taula 19. Tipus de cultius agroecològics, 2019
Rànquing 10 conreus amb major superfície

Taula 20. Superfícies destinada a cultiu ecològic per municipi, 2019
Ordenat de major a menor superfície

Sup. (ha) % Sup. Sup. (ha) % Sup.

Vinya 1.466,73 41,7% 0 1.443,71 41,0 %

Bosc 631,34 17,9% 0 605,98 17,2%

C. Ametllers 574,37 16,3% 0 464,12 13,2%

Oliveres 506,55 14,4% 0 341,55 9,7%

Guarets tradicionals 84,78 2,4% 0 196,99 5,6%

Sup. Forestals fustereres 82,07 2,3% 0 159,07 4,5%

Improductiu 69,19 2,0% 0 126,77 3,6%

C. Avellaners 20,43 0,6% 0 78,42 2,2%

C. Pastures Permanents 20,24 0,6% 0 67,85 1,9%

C. Pistatxers 12,89 0,4% 0 23,23 0,7%

Total 3.520,34 100% 0 12,65 0,4%

0 3.520,34 100%

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (C.C.P.A.E)
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C  aracterístiques de les explotacions ramadere  s  5  

A  viram i Conill  

Durant els anys vuitanta a la comarca era habitual la cria de conills domèstics, l’aparició de
granges va viure el seu auge a finals dels 80 i durant els 90. Al principi dels 2000 el nombre
d’explotacions cau en picat per culpa de les noves normatives i la baixada del preu. Tot i que
durant els últims 10 anys el nombre d’explotacions s’ha mantingut, el nombre de mares ha
augmentat considerablement

Cal destacar, per tant, l’augment del 350% al cens de caps d’aviram en els darrers deu anys.
La meitat es dediquen a l’engreix i l’altra meitat a la posta d’ous, una petita part a la recria.
Es tracta sempre d’explotacions intensives. 

Taula 21. .Explotacions i caps 2019

AVIRAM (100% INTENSIU) 

nombre expl. caps 

Granges de cria per ous 4 737.333

Granges de multiplicació per carn 5 127.740 CONILLS (100% INTENSIU)

Granges de multiplicació per ous 6 126.285
Producció de

llorigons per carn
12 45.282

Granges de producció per caça per 
repoblació

2 22.772

Granges de producció per carn 50 1.732.640

Granges de producció per ous 5 723.573

Incubadora 2 22.772

TOTAL 74 3.493.115

Font: Elaboració pròpia a partir de la DUN 2019

5Per un tema d’escales, hem unit l’anàlisi del sector del conill i aviram per una banda i dels 
remugants i porcí per l’altra.
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Gràfic 56. Explotacions ramaderes, 1982-2019
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Gràfic 57. Caps d'aviram, 1982-2019 Gràfic 58. Conilles mares, 1982-2019
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Font: Consell Comarcal de la Terra Alta  a partir de dades del Cens agrari de de l’Idescat  1982-2009 i del mapa d’explotacions ramaderes DUN 
2019.
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Boví,   Porcí, Oví i Cabrum  

En el cas de cabrum i oví, tot i que el nombre d’explotacions s’ha reduït considerablement,
el nombre de caps de bestiar augmenta i, tant explotacions com caps en règim extensiu o
mixt, tenen més pes que en intensiu. 

Seguint la tendència catalana, durant els darrers 30 anys el nombre de caps de porcí ha
augmentat un 700%.

Taula  22. Explotacions i caps 2019

 Intensiu Extensiu Mixt Autoconsum

Explotacions Caps Explotacions Caps Explotacions Caps Explotacions Caps

Boví 5 995 1 230

Cabrum 6 608 1 40 17 2.226 7 68

Oví 14 6.495 35 9.269

Font: Elaboració pròpia a partir de la DUN 2019

Taula 23 . Explotacions i caps 2019

Porcí (100% INTENSIU)

Explotacions Caps

Altres  explotacions  de  reposició:
autoreposició

1 358

Altres explotacions de reposició: mateix
grup de productors o empresa

1 414

Centre  recollida/distribució  material
genètic

1 50

Engreix 31 43.860

Multiplicació 1 1.395

Producció de cicle tancat 1 1.343

Producció de garrins 4 9.865

Producció mixta 1 2.154

Recria de reproductores 4 3.981

Transició de garrins 3 8.464

TOTAL 48 71.884

Font: Elaboració pròpia a partir de la DUN 2019
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Gràfic 59. Explotacions ramaderes,1982-2019
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Gràfic 60. Caps d'oví, cabrum i boví, 1982-2019 Gràfic 61. Caps de porcí, 1982-2019
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Font: Consell Comarcal de la Terra Alta  a partir de dades del Cens agrari de de l’Idescat  1982-2009 i del mapa d’explotacions ramaderes DUN 
2019.

Producció ramadera ecològica  

Tot  i  l’important  pes  de  la  ramaderia  en règim mixt  on la  pastura  sol  tindre  gran pes,
actualment no hi ha cap explotació ramadera inscrita al CCPAE.
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I  ndústria Agroalimentària   

La indústria agroalimentària és la principal font d’ocupació dins del sector indústria, la qual
no ha deixat d’augmentar des de 2013. L’ecosistema empresarial de la comarca, caracteritzat
per un gran nombre de petites i  mitjanes empreses de transformació, genera 23 llocs de
treball per cada 1000 habitants.

Gràfic 62. Llocs de treball als principals subsectors de la Indústria, 2019

Mitjana anual

Gràfic 63. Llocs de treball als subsectors de la Indústria,2009-2019

Mitjanes anuals (2009=100)
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Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (C.C.P.A.E)

Característiques de les indústries agroalimentàries registrades  

El Registre d’Indústries Agràries i Agroalimentàries de Catalunya (RIAAC) compta amb
121 empreses  donades  d’alta  a  la  Terra  Alta.  La  majoria  d’elles  donen d’alta  diferents
activitats, però indicant-ne una com a principal, en són cas paradigmàtic les cooperatives.
Així, el 70% d’empreses tenen com a activitat principal l’elaboració de vi i el 76% dels
registres estan relacionats amb aquest. Gairebé l’11% de les empreses agroalimentàries que
tenen com a principal activitat l’elaboració d’olis. Pel que fa a la preparació i conservació de
fruites i hortalisses, es tracta en la majoria dels casos d’elaboració d’olives de taula.

Taula 24. Registre d’Indústries Agràries i Agroalimentàries 2021

Indústria agroalimentària per activitat
Número d’ind. amb 
activitat principal

Núm. d’activitats 
registrades totals

Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 7 17

Preparació i conservació de fruites i hortalisses 9 27

Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 13 38

Fabricació d'altres productes alimentaris 4 14

Fabricació de productes per a l'alimentació animal 1 1

Fabricació de begudes 86 322

Indústries forestals 1 1

TOTAL 121 420

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
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Indústries  agroalimentàries  registrades  al  Consell  Català  de  la  Producció  
Ecològica

L’oferta en productes agroalimentaris ecològics ha augmentat de forma rellevant durant els
últims 10 anys.  Actualment,  tot  i  que el  nombre més elevat d’operadors  es  troba en la
fabricació de begudes, percentualment en el sector de preparació i conservació de fruites i
hortalisses  els  operadors  amb  certificació  representen  gairebé  el  30%.  La  majoria
d’empreses que elaboren oli amb certificació ecològica no n’elaboren de cap altra manera.
En el cas del vi, en canvi, gairebé la meitat de les empreses que tenen línia en ecològic
també en tenen en convencional. 

Taula 25. Indústries agroalimentàries registrades al CCPAE

Indústria agroalimentària per activitat Número d’indústries
Núm. D’ind. amb

certificació CCPAE

Percentatge dels
que compten amb

certificació

Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de 
productes carnis

17 0 0

Preparació i conservació de fruites i hortalisses 27 7 0,26

Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 38 6 0,13

Fabricació d'altres productes alimentaris 14 0 0

Fabricació de productes per a l'alimentació animal 1 0 0

Fabricació de begudes 322 19 0,06

Indústries forestals 1 0 0

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del CCPAE
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Fabricació de begudes o producció de vins  

A la Terra Alta, l’any 2019,  16 llocs de treball per cada 1.000 estaven vinculats a aquest
subsector, mentre que al Priorat en són 50 per cada 1.000 habitants. Tot i això, els llocs de
treball que generà gairebé han augmentat un 50% en 10 anys.

Gràfic 64. Llocs de treball en la fabricació de begudes per 1.000 habitants, 2009-2019

Mitjanes anuals (2009=100)
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Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement.

Podem assumir que la majoria de les 86 empreses registrades amb l’activitat de fabricació
de begudes són cellers. D’aquests 62 estan inscrits a la Denominació d’Origen Terra alta,
així, per tal d’analitzar amb més profunditat aquesta indústria, presenten dades de la venda
de vi amb el seu segell.

La producció i venda de vi de la Denominació d’Origen Terra Alta  

El  fet  de  comptar  amb  la Denominació  d’Origen  de  vi  Terra  Alta  (DOTA)  ha  permès
desenvolupar una marca sota la qual ha pres sentit apostar per la producció de qualitat i
invertir en mitjans per millorar tant l’elaboració com la comercialització. L’impacte de la
DOTA va  més  enllà  de  l’àmbit  econòmic  en suposar  la  primera  entitat  que  agrupa
productors de diferents municipis, construir la DO ha significat haver de deixar de banda
localismes per millorar  les  possibilitats  d’èxit  de la  pròpia marca i  de cada celler en si
mateix.

La Denominació d’Origen del Vi es constitueix l’any 1982 i és llavors quan es comença a
embotellar vi.  L’escalada més rellevant tant pel que fa a producció com a facturació ha
succeït durant els darrers anys. El nombre d’ampolles produïdes augmenta un 384% entre
2015 i 2019, i la facturació un 375%. 

Durant el 2020, i  a causa de la pandèmia, la venda d’ampolles de vi sota denominacions
d’origen catalanes han caigut un 18,52% ;la de la Terra Alta han disminuït un 20,08%. Pel
que fa a la facturació, la mitjana catalana ha disminuït 10,98%, mentre a la Terra Alta ha
disminuït un 12,76%. Així la venda i facturació de vins sota la DOTA s’ha vist més afectada
que la mitja de les DOs catalanes.
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Gràfic 65. Nombre d’ampolles venudes sota Denominació d’Origen 
catalana. (2015-2020) 

(Milions d’€)

Gràfic 66. Nombre d’ampolles venudes sota  Denominació d’Origen 
Terra Alta. (2015-2020) 

(Milions d’€)

Gràfic 67. Facturació vendes de vi sota Denominació d’Origen 
catalana. (2015-2020)

(Milions d’€)

Gràfic 68. Facturació vendes de vi sota Denominació d’Origen Terra Alta.
(2015-2020)

(Milions d’€)

Font: Elaboració pròpia a partir de les Dades de comercialització de l’Institut Català del Vi
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Si bé la Terra Alta és la quarta comarca amb més producció de vi amb DO, és la setena pel
que fa a facturació d’aquest,  el  preu per ampolla ha estat  tradicionalment el  més baix i
continua sent-ho. Cal dir que el preu de 2.299 € està directament relacionat amb la gran
quantitat d’ampolles produïdes a molt baix preu per comercialitzar a través de grans cadenes
de distribució. Aquest aspecte pot dificultar el posicionament d’altres vins de gran qualitat
elaborats també a la comarca.

Gràfic 69. Distribució de la producció i facturació entre les DOs 
catalanes any 2020

Ordenat per producció

Gràfic 70. Preu ampolla 2020 

Ordenat per preu ampolla(Euros)

Font: Elaboració pròpia a partir de les Dades de comercialització de l’Institut Català del Vi

Taula 26. Comparativa DOs

Priorat Penedès
Pla del
Bages

Empordà
Conca de
Barberà

Costers del
Segre

Montsant Tarragona Catalunya
Terra
Alta

Totes

Any de creació 1954 1958 1995 1975 1986 1986 2001 1959 1999 1982

Milions € 19,482 97,101 2,159 18,548 2,754 14,956 13,655 1,654 98,702 11,365 280,336

Milions Ampolles 2,32 16,549 0,42 4,57 0,706 4,278 5,19 0,681 42,497 4,938 82,163

Preu Ampolla 8,396 5,867 5,055 4,059 3,901 3,496 2,62 2,43 2,32 2,299 3,901

Font: Elaboració pròpia a partir de les Dades de comercialització de l’Institut Català del Vi
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S  ector turístic  

Les activitats  vinculades  amb el  turisme mostren un clar potencial  de creixement i  una
oportunitat d'expansió, reforçat pel canvi d'hàbits de la ciutadania en matèria de salut, esport
i benestar que s'han vist després de la situació de pandèmia viscuda.

Gràfic 71. Llocs de treball al turisme per 1.000 habitants, 2019
Mitjana anual

Gràfic 72. Llocs de treball al turisme per 1.000 habitants, 2009-2019
Mitjanes anuals (2015 1T=100)
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Gràfic 73. Llocs de treball als principals subsectors del turisme, 2019
Mitjana anual

Gràfic 74. Llocs de treball l’Allotjament i la Restauració per 1.000 
habitants, 2009-2019
Mitjanes anuals (2009=100)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

Baix Ebre Montsià
Priorat Ribera d'Ebre
Terra Alta Terres de l'Ebre
Dem. Tarragona Catalunya

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement i dades di’IDESCAT.

Així doncs, la Terra Alta s'està posicionant com un destí turístic d’interior, emparat en la
marca Terres de  l’Ebre,  però tal  com veurem a continuació aquest  posicionament  s'està
produint de forma més lenta que en comarques properes amb les quals es comparteix certes
característiques paisatgístiques i socioeconòmiques.

En conseqüència es pot intuir, a priori, que s'ha de planificar una nova estratègia del turisme
per potenciar i impulsar aquest sector. Planificació, entesa com un procés participatiu, de
debat i escolta mútua entre actors implicats, des del sector privat fins a la xarxa tècnica de
les administracions públiques.
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Allotjaments i Restauració  

A la següent taula es mostren les places d’allotjaments per als dotze pobles de la comarca,
classificades en hotels i hostals, allotjaments de turisme rural, càmpings i el total. Podem
comparar quines són les dades resultants de l'anterior informe que esdevé del 2017 segons
dades de l’IDESCAT per  a l’any 2016, i la comparació de les dades de la diagnosi territorial
2020.

Taula 27. Places d’allotjaments comarcals

Places  
IDESCAT

2016 

Places 
IDESCAT 2020

%

HOTELS, HOSTALS I PENSIONS (HTE-)                                        578 590 33%

APARTAMENTS TURÍSTICS (ATTE-) 30 136 6%

CASES DE TURISME RURAL (PTE-) 176 136 15%

VIVENDES ÚS TURÍSTIC 204 378 16%

ALBERG TURÍSTIC/ CASES DE COLÒNIES 141 238 7%

CÀMPINGS 561 561 23%

TOTAL 1.690 2.039 100%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT
Nota: El valor de les places d’habitatges d’ús turístic és aproximat. A la web de la Guia d’establiments i activitats turístiques de la
Generalitat de Catalunya, en referència als habitatges d’ús turístic no es donen dades del nombre de places de cadascun d’ells.  

Es pot observar que en la comparativa entre l'any 2016 i l'any 2020, si aquesta es realitza a
partir de les dades extretes de l'IDESCAT,  hi ha hagut un increment d'aproximadament el
17% de l'oferta d'allotjaments; centrat sobretot en apartaments i habitatges d'ús turístic.

Si comparem, en aquest sentit, el creixement de la taxa turística a la Terra Alta des del 2013
fins al 2018 la variació va ser d'un 35,7%. Si, però, la comparem amb el Priorat, un territori
de característiques similars, el seu creixement durant el mateix període és del 125%. Es pot
observar com el Priorat ha doblat, en un període de 5 anys, la recaptació de la taxa turística.
Per contra, la Terra Alta manté un creixement lent, fins i tot entre el període 2017 a 2018
s'observa un descens de la recaptació de la taxa turística.
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Taula 28. Recaptació de l’impost d’estades turístiques de les comarques de les Terres de l’Ebre, 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. 
2018-
2013 

(%)

Priorat 18.538,7 22.448,5 30.488,3 26.934,7 39.850,6 41.480,5 123,8

Baix Ebre 249.009,9 277.524,1 329.732,3 317.814,6 438.947,2 430.203,6 72,8

Terres de l'Ebre 387.846,6 429.360,2 506.560,7 500.048,8 665.099,5 629.295,0 62,3

Montsià 99.246,2 106.352,8 126.995,3 130.931,4 159.991,1 147.813,6 48,9

Terra Alta 27.531,0 32.974,4 36.088,8 37.042,7 47.109,0 37.368,1 35,7

Dem. Tarragona 5.831.544,3 5.974.805,1 6.285.284,6 6.661.037,8 8.243.086,3 7.777.928,1 33,4

Ribera d'Ebre 12.059,6 12.509,0 13.744,4 14.260,2 19.052,3 13.909,7 15,3

Taula 29. Recaptació de l’impost d’estades turístiques per municipis, 2013-2018

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. 
2018-2013 

(%)

Terra Alta 27.531,0 32.974,4 36.088,8 37.042,7 47.109,0 37.368,1 35,7

Arnes 14.876,1 19.743,7 19.352,3 19.882,8 23.816,3 18.609,8 25,1

Batea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Bot 2.045,7 2.502,0 4.120,7 3.015,9 5.709,6 0,0 -

Caseres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Corbera d'Ebre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Fatarella 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Gandesa 0,0 1.074,6 2.376,0 2.633,4 2.043,5 3.067,7 -

Horta de Sant Joan 6.575,4 6.401,4 7.212,9 7.228,4 9.757,7 9.394,7 42,9

Pinell de Brai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Pobla de Massaluca 0,0 0,0 0,0 1.134,0 1.281,6 1.379,3 -

Prat de Comte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Vilalba Dels Arcs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Font: Actíva Prospect a partir de dades de la Direcció General de Turisme.

Nota. Indicar que només es recull pels municipis amb més de quatre establiments turístics. La Direcció General de Turisme fa 
un recull, per comarques,de les dades corresponents als municipis amb més de 4 establiments turístics. El total indicat a la 
taula és una suma solament dels imports dels municipis que hi apareixen.

El sector de l'allotjament i la restauració presenta un feble desenvolupament a la comarca, i
amb una incipient tendència al descens fins al 2018 que es manté el 2019 i es precipita amb
la situació de pandèmia al 2020. 
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Empreses de Serveis Turístics  

En el darrer informe de valoració del turisme a la comarca de la Terra Alta, que data de
l'abril del 2017, hi havia set empreses de serveis turístics complementaris que oferien la
possibilitat de realitzar guiatges, lloguer de bicicletes,  lloguer de vehicles 4x4, activitats
nàutiques i lloguer de caiacs.

A tot això, calia sumar-hi l'augment de l'oferta enoturística que començava a sorgir en aquell
moment.  Concretament,  20 cellers  de  la  comarca  oferien  diferents  propostes  d'activitats
relacionades  amb el  turisme del  vi,  amb propostes  que combinen les  visites  a vinyes,  i
l’enoturisme cultural, gastronòmic, familiar i de bicicleta entre vinyes. 

Paral·lelament, es va començar a configurar una oferta en l’àmbit de l'oleoturisme on es
podien realitzar tasts d’oli,  participar en l'elaboració de l'oli i visites guiades a molins. 

Recentment podem establir que a escala d'empreses turístiques disposem del següent marc:

Taula 30. Empreses serveis turístics en la totalitat de la comarca per subsectors.

Any Turisme actiu
Turisme
cultural

Enoturisme*1 Oleoturisme
Turisme
creatiu*2

Turisme Salut
Benestar*3 Total

 2017 7 1 20 7 -- --- 35

 2020 11 4 20 7 21 5 67

Font: Elaboració pròpia a partir del cens de dades del Consell Comarcal
*1 es possible que existeixen major número d'empres actualment que no es tenen censades.
*2 Artesans i artistes del territori. Cens propi.
*3 No és té coneixement de la totalitat d'empreses i autònoms que treballen en aquest àmbit ja que fins ara no se'ls vinculava amb turisme.

Si comparem el  nombre d'empreses sense tenir en compte el  turisme creatiu i  de salut,
veiem que només hi ha hagut un increment significatiu en les empreses dedicades al turisme
cultural i al turisme actiu, que en total representa un creixement d'empreses del 16,6%.

Pel que fa al sector oleoturístic, segons dades facilitades, existeixen 28 empreses o entitats
entre productors, elaboradors i altres organismes relacionats amb l'oli i les olives de la Terra
Alta.  D’aquestes, fins al 2020, realitzen activitats d'oleoturisme set empreses, és a dir, un
25%.  
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Turisme Cultural  

Segons informació recollida a l’última memòria anual del 2019, que redacta el  Consorci
Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre COMEBE, respecte l’any 2018 es va començar
a detectar un descens d'aproximadament un 19% de visitants. Posteriorment,  a causa de la
situació de la pandèmia del 2020, respecte l’any 2019, hi ha un descens encara més marcat,
arribant, fins i tot, a una baixada de més del 50%. 

El públic principal que visita el COMEBE són turistes procedents de Barcelona (53%) i de
Tarragona (25%). Principalment es tracta, en la seva majoria, de parelles o grups d'amics
que  venen per  mitjà  d'agències  o  oficines  de  turisme en  un  52% dels  casos.  D'aquests
visitants, el 45% i fins al 60%  dels visitants (l’any 2020) estaven allotjats a la Terra Alta.

Batalla de l'Ebre: COMEBE + CEBE  

Gràfic 75. Procedència dels visitants COMEBE Taula 31. Nombre de visitants anuals

Any
Visitants
CEBE

Visitants
OTG

COMEBE

2012 5.373 4.078 ---

2013 2.575 2.386 ---

2014 5.302 5.079 ---

2015 4.988 7.477 ---

2016 6.001 10.577 10.294

2017 7.202 11.336 9.956

2018 7.027 10.890 11.220

2019 5.735 6.247 9.031

2020 3.895 4.088

Gràfic 76-77. Comparativa dels visitants COMEBE

Font: Elaboració pròpia a partir de la memòria anual del COMEBE
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Es pot observar que es tracta d'un producte turístic que, en els anys anteriors a la pandèmia,
es concentrava en els mesos entre març i juny, principalment. 

Dades del Poble Vell (Corbera d'Ebre)   

Gràfic 78. Visitants del Poble Vell de Corbera d’Ebre

Font: Elaboració pròpia a partir del Centre de visitants del Poble Vell

Els  visitants  del  2021 només corresponen als  visitants  des  del  27 de març al  5  d'abril.
Aquestes dades, a més, fan referència només a qui portava un tiquet. 

A partir del 2018 es va començar a marcar una tendència a la baixa del nombre de visites,
als centres i espais de turisme cultural.

El nombre total de visitants al punt informació d'Horta de Sant Joan l’any 2019 van ser
4.800 persones,  de les  quals  2.684 van ser a l'estiu.  L’any 2020 només a l'estiu es van
comptabilitzar 5.590 persones entre juny i setembre. Pel que fa als interessos i motius del
viatge el recull de dades dels visitants no permet fer una anàlisi.
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T  urisme Actiu i de Natura  

Pel que fa al turisme actiu i de natura s'han d'incloure un nombre variat d'activitats: des del
senderisme, escalada, descens de barrancs, observació de fauna salvatge, ciclisme, bany de
bosc,  meditació,  relaxació,  etc.  Actualment,  aquest  segment  del  turisme  està  creixent  i
evolucionant en diferents modalitats on es busca no només el contacte amb la natura com a
visitant, sinó també un coneixement més profund de l'entorn, la sensibilització envers el
canvi climàtic i la protecció, el benestar emocional i la recerca de la salut.

Per tant,  podem ressenyar algunes de les activitats principals que es desenvolupen en el
territori  de  turisme  actiu  i  natura,  però  s'ha  detectat  que  existeixen  noves  necessitats
vinculades aquest àmbit i, per tant, sorgeixen noves ofertes.

Descens de barrancs, Barranc del Canaletes:  

Gràfic 79. Freqüentació del Barranc del Canaletes. Any 2020
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Parc Natural dels Ports

El barranc del Canaletes és un dels actius d'esports d'aventura del Parc Natural dels Ports,
amb més freqüentació com a recurs turístic. En aquestes dades facilitades pel Parc Natural
dels Ports,  s'ha de considerar que només es té registre de les empreses i  particulars que
demanen permís. Segons estimació del sector privat, més del 50% dels visitants del barranc
del Canaletes, siguin empreses de fora del territori o particulars, no sol·liciten permís. Els
motius d’aquest elevat percentatge poden ser la desconeixença, la falta de previsió, o perquè
consideren que el tràmit de demanar permís és poc àgil o dificultós.

Per  tant,  s'hauria  d'estimar que les  dades  facilitades  en  la  taula  següent  del  nombre de
visitants es podria arribar a doblar. 

Sí que es pot discernir clarament que existeix una forta estacionalitat de l'oferta d'aquest
actiu turístic en els mesos de juliol, agost i setembre.
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Taula 32 / Gràfic 80. Evolució de la freqüentació del Barranc del Canaletes. 

Any Empreses Particulars Total

2010  2.588     2.313     4.901    

2011  2.445     2.852     5.297    

2012  2.000     2.338     4.338    

2013  2.272     2.412     4.684    

2014  3.516     1.500     5.519    

2015  2.643     2.500     5.190    

2016  2.611     2.169     4.780    

2017  2.192     2.666     4.858    

2018  1.893     1.907     3.810    

2019  1.048     1.679     3.060    

2020  2.193     2.323     4.553    

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Parc Natural dels Ports.

Es pot observar que, pel que fa a visitants de turisme cultural, a partir del 2018 es produeix
un  descens  d’aquests.  Per  contra, la  necessitat  de  realitzar  activitats  a  l'aire  lliure
s'incrementa durant l'estiu del 2020, afavorit pel fet que el turista prioritza els entorns segurs
des del punt de vista sanitari i evita, o no és possible, viatjar a l'estranger.

Parc Natural dels Ports: accessos Terra Alta.  

Taula 33 / Gràfic 81. Freqüentació del Parc Natural dels Ports pels diferents accessos de la Terra Alta

Freqüentació (persones)

Any
Vall de

l’Algars
Estrets
d’Arnes

Vall de la
Franqueta

Estimació
Terra Alta

(Total)

2009 13.500 24.435 40.725 97.000

2010 13.050 24.300 46.350 101.000

2011 14.625 14.040 48.150 97.000

2012 12.375 12.123 45.675 89.000

2013 17.100 14.130 47.925 101.000

2014 15.300 13.815 47.138 98.000

2015 15.831 14.598 45.430 99.000

2016 14.108 15.002 44.579 95.000

2017 12.773 15.973 45.947 95.000

2018 13.799 18.632 48.128 104.000

2019 9.844 16.620 38.648 85.000

2020* 14.398 13.365 27.185 70.000

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Parc Natural dels Ports
*Dades només preses fins al mes de setembre 2020
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S'observa com el  nombre de visitants del Parc Natural dels Ports, pels accessos des de la
Terra Alta on hi ha comptadors, ha anat augmentant fins l'any 2018, any a partir del qual es
marca de nou un descens a la Vall de la Franqueta, accés principal al Parc Natural des de la
Terra Alta.

Via verda de la Terra Alta: 

Actualment és un dels actius amb més potencial per a créixer i actuar com a eix vertebrador
del  turisme  a  la  comarca  i  fora  d’aquesta. No  es  disposa  de  dades  de  comptadors  o
freqüentació de la via verda, per la qual cosa no s'ha pogut estudiar quin ha estat l'impacte o
evolució dels visitants prepandèmia i durant la pandèmia. 

L’última dada de què es disposa data de l’any 2016 amb 38.000 usuaris que van transitar per
la via verda de la Terra Alta. 

Seria  molt  convenient  invertir  per  realitzar algun  tipus  de  recull  de  dades  en  punts
estratègics de la via,  tant pel que fa a nombre d'usuaris com sobre la seva procedència,
tipologia i interessos.

Com a actiu important i complex que és la via verda de la Terra Alta,  també hauria de tenir
una gestió de manteniment, promoció i comunicació ben estructurada i consensuada entre
els agents directament implicats i els indirectament vinculats.

Altres modalitats de turisme "Slow":

Pel que fa al turisme de salut i benestar, turisme creatiu, és un camp que té molt per oferir i
potencialitat per poder créixer a la Terra Alta, però actualment no es disposa d'un cens ni es
tenen identificats tots els productes o empreses que poden estar treballant en aquest camp. 

La  necessitat  d'aquest  estil  d'oferta  turística  a  la  comarca  ha  quedat  en  evidència  per
l'augment de la  demanda dels  turistes per aquest  tipus d'activitats,  ara més preocupats  i
conscienciats de la importància de tenir cura de la seva salut i el benestar emocional. Es veu
l'oportunitat de generar noves experiències que vinculin la gastronomia, basada en producte
agroalimentari  de  qualitat  i  proximitat,  com  un  factor  important  per  a  la  salut;  amb
l’increment de l'oferta d'activitats com banys de bosc, mindfulness, activitats terapèutiques,
estades  de meditació i  reconnexió,  nutrició,  allotjaments  bioconstruïts, etc.  per  crear  un
ecosistema turístic enfocat en la cura i el benestar dels visitants.
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Resum de les dades estadístiques de què es disposen per determinar quins són els  
pilars principals del turisme a la Terra Alta

Gràfic 82. Evolució anual dels visitants als diferents emparaments turístics de la Terra Alta
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recopilades a la memòria anual del COMEBE i les facilitades pel Parc Natural dels Ports.
Nota: les dades de visitants de la via verda corresponen a les últimes de les que es disposen que corresponen al 2016 amb 38.000 usuaris. S'estima
que s'ha mantingut, tot i que el sector vinculat al lloguer de bicicletes i serveis de trasllats a la via verda consideren que cada any ha augmentat la
seva activitat.

El  14%  dels  visitants  de  la  Terra  Alta,  realitzen  visites  culturals  (museus,  centres
d'interpretació).

El 86% dels visitants visiten actius naturals (principalment Via verda o Parc Natural dels
Ports amb els interessos principals de fer senderisme i buscant zones de bany).

El 2020 aquesta tendència s'ha accentuat molt més. Al COMEBE s'han reduït les visites
pràcticament  a  la  meitat,  perquè  principalment  reben  visites  a  la  primavera  i,  aquesta
anualitat, just s’estava en ple confinament.

Igualment, pel que respecta a les visites del Poble Vell de Corbera on hi havia un creixement
de visites fins el 2018, es comença a detectar el 2019 una davallada del 15% dels visitants, i
al 2020, a causa de la situació de pandèmia, es produeix un descens del 60% respecte a l'any
2019.

Pel que fa al punt d'informació de Gandesa, cal observar que la majoria de visitants que
demanen informació a l’OTG, estan interessats en turisme cultural, el 75%. Els visitants que
estan interessats en natura sembla que inicialment no s'adrecen a aquest punt d'informació.
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Gràfic 83. Actius turístics 2019 (%)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recopilades a la memòria anual del COMEBE i les dades facilitades pel Parc Natural dels Ports.

L’Oficina de Turisme de Gandesa  va atendre gairebé 1.200 visitants  la  Setmana Santa del
2021, durant el període comprès entre el dissabte 27 de març i Dilluns de Pasqua, 5 d’abril.
Aquesta xifra es troba en la línia dels períodes de Setmana Santa previs a la pandèmia, si bé
hi ha diferències destacables pel que fa a la procedència i característiques dels visitants. 

En aquesta ocasió, a causa de les restriccions en la mobilitat i el confinament perimetral per
la  COVID-19,  la  totalitat  de  persones  enquestades  –majoritàriament  famílies  i  parelles-
procedien de Catalunya, en una major proporció de Barcelona i la seva àrea metropolitana
(43%), encara que part dels visitants provenien de zones properes, com la resta de les Terres
de l’Ebre (11%) i l’entorn de les ciutats de Tarragona (8%) i Lleida (7%). Els interessos
turístics de les persones enquestades es van focalitzar en el Museu-Memorial i els espais de
la Batalla de l’Ebre (38%), la Terra Alta (28%), l’enoturisme (19%) i la Fontcalda i la Via
Verda (18%). En la seva majoria, els visitants estaven allotjats a la Terra Alta i comarques
veïnes, tot i que la presència d’excursionistes d’un dia i de famílies i parelles que viatjaven
en autocaravanes i vehicles similars s’ha incrementat respecte d’altres anys. 

La pandèmia del virus COVID-19 ha estat en realitat, no només el causant d’una crisi per si
mateixa, que ha afectat greument al sector turístic en tota la seva amplitud,  sinó també ha
permès  visibilitzar  unes  mancances  preexistents  que  deixen  de  manifest  un  teixit
empresarial turístic que s'ha de cohesionar,  enxarxar, enfortir i innovar.

Així  doncs,  ens  trobem davant  d'un  context  sensible  i  receptiu  per  millorar  la  gestió  i
planificació comarcal del teixit empresarial del turisme a la comarca. Arran de la pandèmia,
les activitats en el medi natural i entorns saludables, el valor dels productes agroalimentaris
de qualitat,  proximitat i,  en general,  aquells actius i  activitats que permetin recuperar el
vincle  entre  la  natura  i  els  éssers  humans,  ha  agafat  força  i  es  presenta  com una  gran
oportunitat per al turisme rural i sostenible a comarques com la Terra Alta. 
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S  ector energètic  

I  mpacte econòmic  

Segons l’IDESCAT la  implantació de grans infraestructures eòliques ha tingut un impacte
evident en el PIB comarcal. El Valor Afegit Brut (VAB) generat per la secció extractiva,
energia, aigua i residus ha passat de generar 2,8 milions d’euros l’any 2008 a 63,5 milions
d’euros  el  2018, un augment de 60,7 milions d’euros en una etapa en què el sector que
realment ha viscut un canvi a la comarca ha estat l’energètic. Intentarem analitzar quina part
d’aquest capital es trasllada a la comarca, ja sigui  sobre els pressupostos municipals o les
rendes dels i les propietàries de terres amb afectació.

Arran  d’entrevistes  realitzades  amb  els  Ajuntaments  afectats  s’ha  recollit  la  següent
informació referent a ingressos municipals vinculats a convenis signats amb empreses, a
impostos  directes  sobre  béns  immobles  i  sobre  activitats  econòmiques,  així  com el  que
perceben els privats per cada aerogenerador,  totes les dades són anuals i  s’expressen en
milers d’euros.

Taula  34. Ingressos municipals vinculats als aerogeneradors

Municipi Aerogeneradors
Conveni 

(milers d’euros)
IBI + IAE

(milers d’euros)
Privat 

(milers €/ aerog.) 

Batea 12 180-230 50-60 9

Gandesa 15 30 90 6

Caseres 36 60 7

Bot 9 130 3-4

Corbera d’Ebre 22 130 6

La Fatarella 21 90-100 6

Vilalba dels Arcs* 33 SD SD

Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes. No es disposa de dades de l’ajuntament de Vilalba dels Arcs.

Per acabar tenint dades generals de l’impacte econòmic sobre les entitats locals s’han seguit
la següent metodologia:

 Quan es disposa d’un rang es treballarà amb la mitjana d’aquest.

 Pel que fa a IBI+IAE s’ha sumat el que es rep segons els ajuntaments de Batea i Gandesa
i s’ha dividit entre els 27 aerogeneradors que hi ha entre els dos municipis generant així
la raó de 5,4 milers d’euros per aerogenerador. Per calcular IBI + IAE dels municipis
amb  els  quals  no  es  compta  amb  dades  s’ha  multiplicat  aquesta  raó  pel  nombre
d’aerogeneradors.

 Pel que fa al que perceben els privats en total s’han multiplicat els ingressos individuals
pel nombre d’aerogeneradors totals en cada terme municipal. Cal dir que aquesta dada
hauria de contrastar-se amb dades reals de veïns afectats.

 Les dades de Vilalba s’extrapolen a partir de les mitjanes de la resta de municipis.
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Taula 35. Impacte econòmic sobre les entitats locals

Municipi Aerogeneradors
Conveni

(milers d’€)
IBI + IAE

(milers d’€)

Privat
(milers

€/aerog )
Total privats

Batea 12 205 55 9 108

Gandesa 15 30 90 6 90

Caseres 36 60 230,4 7 252

Bot 9 130 48,6 3,5 31,5

Corbera 22 130 118,8 6 132

La Fatarella 21 95 113,4 6 126

Vilalba dels Arcs 33 187 178,2 6,25 206

TOTAL 148 837 834,4 945,5

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades a  les entrevistes.

Segons aquests càlculs, els ens públics comarcals estarien rebent al voltant 1.670.000 € i els
propietaris de finques afectades per aerogeneradors al voltant de 950.000 €. Sumant en total
2.620.000 €. Si es disposés de dades d’ingressos de les instal·lacions es podria veure quin
percentatge representen aquests costos.

Sabem que, entre 2008 i 2018, el VAB que inclou el sector energètic augmenta un 60,7%, al
mateix  temps  que  s’implanten  els molins  i  extrapolem  que  per  convenis,  impostos  i
contractes de lloguer del sòl, les empreses paguen 2,6 milions d’euros. Al voltant del 4% del
VAB6 es queda al territori.  El VAB no inclou impostos ni subvencions i,  per tant, no  es
equivalent a la facturació del sector.

O  cupació  

La principal  creació d’ocupació es dona en el moment  de la construcció dels  parcs i  la
instal·lació  dels  aerogeneradors,  una  activitat  que  és  relativament  breu,  al  voltant  de  6
mesos, i que normalment és realitzada per empreses subcontractades que proveeixen també
els  seus  treballadors.  En  aquest  sentit,  durant  la  construcció  els  treballadors  lloguen
habitatge i solen menjar en restaurants de la zona. Aquest és el principal impacte indirecte
positiu sobre l’economia local.

Algunes tasques es donen de forma puntual i es realitzen per empreses i personal de fora de
la  comarca.  És  el  cas,  per  exemple,  del  seguiment  ambiental  i  algunes  tasques  de
manteniment.

Per altra banda, els llocs de treball vinculats a l’operació i el manteniment corresponen a
posicions qualificades, de llarga durada i millor retribuïdes, que la majoria de posicions de
les  mateixes  característiques  a  la  comarca.  Si  analitzem   més  en  detall  la  categoria
extractiva, energia,  residus i  aigua, ens adonem que els 6 treballadors no provenen dels

6 Pel que fa al 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. 
El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el 
territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions. (FONT: 
IDESCAT)
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comptes de cotització energètics. Si bé hi ha persones de la comarca que treballen a les
centrals eòliques, aquestes empreses tenen els comptes de cotització fora i no apareixen a les
dades de llocs de treball proporcionades per l’Observatori del Treball. Així, tot i que tota la
secció d’extractives, energia, aigua i residus, l’any 2019 va generar una mitja de 6 llocs de
treball, cap d’ells corresponia a empreses energètiques.

Taula 36. Llocs de treball vinculats a l’operació i manteniment dels aerogeneradors

 Indústries extractives  Energia elèctrica i gas 
 Aigua, sanejament i

gestió de residus 
Total

1r Trimestre 6 0 4 10

2n Trimestre 6 0 4 10

3r Trimestre 1 0 2 3

4t Trimestres 1 0 1 2

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Observatori del Treball.

Per tal d’aconseguir dades de les persones que realment treballen en el manteniment, s’ha
consultat  al  mateix equip  de  manteniment  de  les  dues  empreses  que  juntes  porten  el
manteniment de totes les centrals. En una hi treballen 12 persones amb dedicació completa i
permanent, d’aquestes  quatre viuen a la Terra Alta.  A la segona empresa hi treballen  13
persones de les quals 3 viuen a la comarca.

Pàgina 85 de 189



COMPORTAMENT 
ECONÒMIC 
TERRITORIAL

Pàgina 86 de 189



E  volució del pes dels sectors  

En els darrers 20 anys, la comarca de la Terra Alta ha experimentat un canvi socioeconòmic
important. Si bé a principis dels 90, l’economia comarcal estava centrada en l’agricultura de
secà, i la població ocupada en el sector primari era del 40%, actualment l'ocupació al sector
primari és del 22,5% i, pel que fa als sectors d'indústria i construcció, mantenen una certa
estabilitat al llarg dels anys. 

A banda de l’ocupació, el pes en PIB i VAB de cada macrosector també s’ha vist modificat
de forma significativa en els darrers anys. El sector serveis encapçala la creació de riquesa a
la comarca i, dins d’aquest sector, el fenomen turístic aporta un pes considerable, a falta
d'esdevenir un sector estructurat i resilient.

Taula 37. Població ocupada per macrosectors d'activitat

Macrosectors 2000 2017* 2020

Serveis 24% 44,86% 44,8%

Agricultura 40% 23,43% 22,5%

Indústria 25% 20,64% 21,5%

Construcció 11% 11,08% 11,1%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’informe sector turístic Terra Alta 2017, elaboració Consell
Comarcal Terra Alta.

Analitzant l’aportació dels sectors  al PIB i  VAB de la comarca:

Taula 38. Aportació PIB i  VAB de la comarca

Macrosectors 2000 (PIB) 2016 (VAB) 2020 (VAB)

Serveis  24% 43% 44,3% (*)

Agricultura 57% 8% 7,1%

Indústria 15% 40% 39,8%

Construcció 8% 9% 8,7%

Font:  Elaboració pròpia a partir  de les dades extretes informe sector turístic  Terra Alta 2017, elaboració Consell
Comarcal Terra Alta.
*9,7% correspondria aproximadament a turisme (hoteleria i activitats artístiques i recreatives)
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Distribució de la riquesa  

Com  passa  en  altres  comarques  amb  gran  pes  del  sector  energètic  sobre  el  VAB,  les
estadístiques sobre el producte interior brut per lloc de treball no s’adiuen a la realitat, ja que
una gran part de la riquesa que genera el sector energètic no es fixa a la comarca. De fet, a
partir de la implantació de les centrals eòliques, el PIB per lloc de treball passa a estar per
sota  de  la  mitjana de la  demarcació a estar  per  sobre.  A falta  de dades  per  afirmar-ho,
s’intueix que si no fos per l’impacte que té el PIB energètic sobre les estadístiques, el PIB
per lloc de treball es reduiria  entre un 15 i un 20%7.

De fet, la Terra Alta és la comarca amb menor base imposable per declarant.

Gràfic 84. Producte interior brut pm (PIB), 2008-2018

Milions d'euros / Variació interanual (%)

Gràfic 85. Producte interior brut pm (PIB) per lloc de treball, 2008-2018

Milers d’euros / Lloc de treball
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Font: Actíva Prospect a partir de dades de l’Idescat i l’Anuari Econòmic comarcal BBVA.

7El VAB comarcal de l’any 2018 es situava als 276,6M€ dels quals com a mínim 64M€ provenien del sector energètic 
(no disposem de dades del PIB del subsector energètic).

No podem afirmar que els 64M€ estiguin directament relacionats amb les centrals eòliques ja que el subsector inclou 
extractives, aigua i residus i sabem que aquest abans de la implantació generava 2,6M€

Sabem que al voltant de 2,6M€ dels beneficies de les empreses energètiques es queden al territori en forma d’impostos, 
convenis i lloguers. Sabem que alguns dels treballadors de manteniment viuen a la comarca, però no tenim dades de 
salari ni de residents treballant-hi.
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Gràfic 86.  Distribució del Valor afegit brut (VAB) per grans sectors, 2018

Distribució per sectors (%)
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Font: Actíva Prospect a partir de dades de l’Idescat i l’Anuari Econòmic comarcal BBVA.

Nota: El VAB industrial està fortament influenciat per les activitats Extractives, energia, aigua i residus.

Taula 39. Base imposable per declarant (euros), 2017

Àmbit Base imposable
(€)

Ranq42

Catalunya 23.760

Ribera d'Ebre 21.275 15
Dem. 
Tarragona

20.576

Baix Ebre 17.352 38

Priorat 17.101 39
Montsià 16.045 40

Terra Alta 13.952 42

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l’Idescat.

Taula 40. Base imposable per declarant (euros). Municipis de més de 1.000hab, 2008, 2013 i 2017

Àmbit 2008 2013 2017
2017-
2008

2017 - 
2008 (%)

2017-
2013

2017-2013
(%)

2017 (CAT=100)

Catalunya 21.928 20.724 23.760 1.832 8,4 3.036 14,6 100,0

Dem. Tarragona 19.443 18.424 20.576 1.133 5,8 2.152 11,7 86,6

Gandesa 15.207 14.253 16.331 1.124 7,4 2.078 14,6 68,7

Fatarella, la 11.884 11.814 14.840 2.956 24,9 3.026 25,6 62,5

Corbera d'Ebre 12.119 12.646 14.691 2.572 21,2 2.045 16,2 61,8

Prat de Comte - - 14.342 1.133 5,8 2.152 11,7 60,4

Horta de Sant Joan 12.293 11.535 14.227 1.934 15,7 2.692 23,3 59,9

Pinell de Brai, el 12.118 11.473 14.202 2.084 17,2 2.729 23,8 59,8

Terra Alta 12.480 11.993 13.952 1.472 11,8 1.959 16,3 58,7

Arnes - - 13.024 - - - - 54,8

Pobla de Massaluca, la - - 12.922 1.832 8,4 3.036 14,6 54,4

Bot - - 11.768 - - - - 49,5

Batea 11.061 10.259 11.566 505 4,6 1.307 12,7 48,7

Vilalba dels Arcs - - 11.327 1.472 11,8 1.959 16,3 47,7

Caseres - - 11.181 - - - - 47,1

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l’Idescat.
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P  roductivitat aparent del factor treball  

Habitualment,  aquest  factor indica el VAB8 generat  per cada jornada completa.  A l’hora
d’aplicar aquest indicador  en l’àmbit  sectorial no es compta amb dades de parcialitat per
sectors, per la qual cosa s’ha fet una estimació de la productivitat aparent del factor treball
dividint el Valor Afegit Brut d’un sector entre el nombre de llocs de treball d’aquest. Cal
tenir en compte que a la comarca hi ha un índex de parcialitat del 26,8% que s’obvia. Així
les dades obtingudes mostraran la productivitat si totes les jornades d’aquell sector fossin
completes.

Donat que s’obvien dades,  els  resultats  no permeten treure conclusions definitives,  però
permet fer algunes observacions.

Si analitzem  més en detall la categoria extractives, energia, residus i aigua, ens adonem que
els 6 treballadors no provenen d’aquesta secció. Si bé hi ha persones de la comarca que
treballen a les centrals eòliques, aquestes empreses tenen els comptes de cotització fora de la
comarca  i  per  tant  no  apareixen  a  les  dades  de  llocs  de  treball  proporcionades  per
l’Observatori  del  Treball.  Per  tant,  les  dades  de  VAB per  treballador  no  acaben de  ser
fidedignes al nombre de treballadors d’aquest sector. Per això, s’ha calculat una mitjana de
VAB per treballador excloent el sector extractives, energia, aigua i residus.

S’han marcat en morat els subsectors que generen més de 100 llocs de treball i en roig els
que generen un VAB de més de 100.000 € per treballador.

Per altra banda, s’ha generat una taula amb les dades a què s’ha tingut accés al VAB per
subsectors  en l’àmbit català,  per  comparar  la  productivitat  aparent  del  factor treball,  en
aquest cas tampoc s’han tingut en compte les jornades parcials.

8Pel que fa al 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. 
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Taula 41. Estimació de la productivitat aparent del factor treball

SECTOR
VAB pb 2018 

(milions €)
Llocs de treball
localitzats 2019

VAB/treballador 
(€)

Primari 17,2 860 20.000

Mobles, separació i instal·lació i indústries 0,6 22 27.272

Activitats artístiques, recreatives i altres serveis 5,6 162 34.567

Resta indústries manufactureres 0,8 22 36.363

Transports i magatzematge 2,8 67 41.791

Productes informàtics, elèctr. i òptics 3 67 44.776

Informació i comunicacions 0,8 17 47.058

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 2,3 46 50.000

Aliments, begudes i tabac 13,6 268 50.746

Mitjana excloent sector 187,6 3447 54.424

Tèxtil, cuir i calçat 1,8 33 54.545

Construcció 21,1 369 57.181

Comerç 27 407 66.339

Hostaleria 21,2 306 69.281

Minerals no metàl·lics 1,3 18 72.222

Mitjana 251,1 251,1 72.719

Activitats sanitàries i de serveis socials 3,6 49 73.469

Paper i arts gràfiques 14,8 195 75.897

Activitats professionals, científiques i... 16,3 207 78.743

AAPP i defensa; SS obligatòria 18,9 231 81.818

Educació 4,3 44 97.727

Química i refi de petroli 3,5 31 112.903

Activitats financeres i d’assegurances 3,3 19 173.684

Material de transport indústries 0,8 4 200.000

Activitats immobiliàries 3 3 1,000.000

Extractives, energia, aigua i residus 63,5 6 10,583.333

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de llocs de treball proporcionades per l’Observatori del Treball

Pàgina 91 de 189



Taula 42. Comparativa de la productivitat aparent del factor treball

SUBSECTOR Terra Alta VAB/treb (€) Catalunya VAB/treb (€)

Primari 20.000 63.972

Activitats artístiques, recreatives i altres serveis 34.567 49.349

Construcció 57.181 59.445

Indústries manufactureres 60.198 81.539

Comerç 66.339 65.289

Hostaleria 69.281 69.281

Activitats sanitàries i de serveis socials 73.469 73.469

Activitats professionals, científiques i... 78.744 132.664

AAPP i defensa: Seguretat Social obligatòria 97.727 97.727

Educació 81.818 98.422

Activitats financeres i d’assegurances 173.684 117.286

Activitats immobiliàries 10,583.333 1,274.821

Extractives, energia, aigua i residus 1,000.000 2,235.017

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de llocs de treball proporcionades per l’Observatori del Treball.
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R  uralitat i desequilibri territorial  

Més enllà d’una reclamació històrica, els desequilibris territorials i el centralisme tenen com
a resultat mancances materials que afecten la vida quotidiana de la població dels territoris
afectats.  La  manca  d’inversions  i  d’una  distribució  equitativa  dels  recursos  fa  que
comarques  rurals  com la  Terra  Alta  es  trobin  amb  una  insuficient  dotació  de  recursos
econòmics i  personals  per fer  front a  les  necessitats  del  territori.  Aquest  desequilibri  es
manifesta en diferents aspectes, seguidament s’exposen el que s’han identificat durant la
realització d’aquesta diagnosi:

 Les comunicacions per carretera resten qualitat de vida i competitivitat a la comarca,
el cas paradigmàtic és el de la carretera nacional que escapça Gandesa per la meitat i
la manca d’accés del seu polígon a la rotonda principal dificultant l’accessibilitat dels
camions a vies de major capacitat.

 El  desplegament  insuficient  de  les  infraestructures  de  telecomunicacions  d’alta
capacitat,  tant pel que fa a l’accés a Internet com de la cobertura mòbil,  que pot
limitar les oportunitats que obre per al món rural l’expansió del teletreball.

 La  reducció  de  les  franges  horàries  de  l’atenció  primària  en  sanitat,  així  com
l’eliminació de la presència de certs especialistes.

 L’atenció en especialitats sanitàries i formació professionalitzadora per les quals la
població de la Terra Alta s’ha de desplaçar a altres comarques. 

 La  baixa  freqüència  i  l’excessiva  durada  dels  trajectes  en  transport  públic  que
permeti l’accés a municipis amb una oferta més àmplia de serveis, especialment pel
que fa als àmbits sanitari,  educatiu i  social.  Aquest dèficit  té especial  impacte en
aquells col·lectius amb majors dificultats per accedir a un vehicle privat: persones
d’edat més avançada, les dones, les persones joves i la població nascuda a l’estranger
sovint es troben amb la impossibilitat de sortir del seu municipi, per tal d’accedir a la
cultura, l’esbarjo, els serveis bàsics i, sobretot, a un lloc de treball, limitant les seves
possibilitats de desenvolupament personal.

 Determinades  infraestructures  elèctriques  i  de  subministrament  d’aigua  també
requereixen una certa  actualització.  I  d’altres  no existeixen,  com les  depuradores
d’alguns municipis.

 Les  polítiques  agràries  que  cada  cop  estan  més  burocratitzades  i  enfocades  a
l’agroindústria, que dificulten la rendibilitat del sector així com l’entrada d’innovació
en el marc d’una comarca caracteritzada per a les petites explotacions. 

 Les  polítiques  de  transició  energètica  que  estan  primant  una  producció d’energia
lluny  dels  grans  centres  de  consum  proposat  per  grans  empreses  eòliques  que
especulen amb el món rural.

 Les  polítiques  culturals  que  tenen  una  importància  cabdal  en  l’arrelament,  la
participació  i  la  identificació  de  la  població  amb  el  seu  territori,  així  com  per
l’atracció de nova població, topa amb uns minsos pressupostos sovint  atorgats en
funció del nombre d’habitants, no tenint en compte les diferents realitats territorials
de Catalunya. 
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Aquesta  situació  pel  que  fa  a  la  provisió  de  serveis  públics  i  essencials  també  s’està
traslladant els darrers anys a l’àmbit privat, com és el cas de la provisió de serveis financers,
amb el tancament de moltes de les oficines bancàries arran de la reestructuració del sector
fruit de la crisi econòmica del 2008. 

I  dentitat  

Un aspecte que ha aparegut durant la part participativa de la diagnosi i que és difícil de
quantificar  és  el  referent  a  l’autopercepció  i  identitat  de  la  comarca.  Les  dècades  de
progressiu abandonament  de  l’activitat  primària  fruit  de  la  pèrdua de rendibilitat  de  les
explotacions,  l’estigmatització  i  de  les  pitjors  condicions  de  vida  que  aquesta  oferia,
sumades a la centralització de l’activitat  econòmica,  les  infraestructures i  els  serveis  als
entorns  metropolitans  han comportat  l’èxode  de  població  rural  cap a  les  àrees  urbanes,
generant un procés de despoblament que encara hi és present. Aquesta dinàmica ha acabat
configurant una mentalitat i  una visió pessimista de les zones rurals per part  de la seva
pròpia població, que veia l’emigració cap a les ciutats com una de les poques opcions a
l’abast per desenvolupar-se personal i professionalment. Aquesta concepció del món rural
s’ha transmès durant les últimes generacions, convidant al jovent a marxar de la comarca si
volien construir-se un futur,  generant així una important pèrdua d’identitat, de talent,  de
coneixements  i  de  pràctiques  tradicionals  que  es  veien  com  antiquades  davant  la
“modernitat” urbana. 

Tot  i  que en els  darrers  temps  aquesta  mentalitat  està  tendint  a  revertir-se  gràcies  a  la
revalorització  del  món rural,  el  pessimisme encara  perdura  en  una  part  de  la  població,
menystenint les potencialitats del territori i desaprofitant les oportunitats que ofereix.

Un dels aspectes més destacats a l’hora de valorar l’àmbit rural és tant la qualitat de vida
que  ofereix,  com la  possibilitat  de  construir  vincles  socials  més  sòlids  i  relacions  més
pròximes amb les persones de l’entorn.  Aquest  darrer element,  que és molt  important a
l’hora de construir lligams i identitat amb el territori i de construir xarxes d’atenció i cures.
També té una contrapart negativa que es materialitza en la sobreexposició al control i a la
sanció social. Aquest control es veu agreujat pel fet que la fuita de jovent dificulta l’entrada
de noves idees i l’acceptació de noves realitats. 

De vegades aquesta  sanció social  acaba suposant  la  fuga de població que no vol  sentir
aquest  control,  convertint  aquest  mecanisme  en  quelcom  excloent  per  a  determinats
col·lectius. 
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Aparició i evolució dels ERTO arran de la pandèmia  

La Terra Alta s’ha vist  força afectada per l’aplicació d’expedients  temporals  d’ocupació
(ERTOs), en el punt més àlgid de l'aturada de l'activitat econòmica, van arribar a afectar a
381 persones, representant un 11,3% dels llocs de treball de la comarca, davant del 9,0% del
conjunt de Catalunya. La crisi va afectar especialment al sector turístic, però també a la
construcció, al comerç i a la indústria tant del paper com d’elaboració de begudes. 

L’estiu de 2021, el nombre de treballadors afectats per ERTO era de 58, la majoria dels
quals treballaven en sector d’hostaleria.

La reactivació econòmica a partir de juny del 2020 va suposar un nou descens en el nombre
d'expedients,  que  va  comportar  que,  entre  juny i  setembre  de  2020,  la  comarca  només
registrés un nou expedient de regulació temporal d'ocupació, una dinàmica trencada per les
noves restriccions a la mobilitat i a l'activitat econòmica posades en marxa durant el mes
d'octubre  2020.  L'impacte  d'aquestes  restriccions  s’allarga  especialment  entre  novembre
2020 i febrer 2021 mesos durant els quals es registren 41 nous expedients que afecten 120
persones.

 Taula 43.Evolució dels ERTO a la Terra Alta 

2020 Procediments
Llocs de
treball

2021 Procediments
Llocs de
treball

gener 0 0 gener 7 18

febrer 0 0 febrer 12 35

març 0 0 març 1 1

abril 92 352 abril 0 0

maig 2 7 maig 2 4

juny 0 0 juny 0 0

juliol 1 4 juliol 0 0

agost 0 0 agost 0 0

setembre 0 0

octubre 3 8

novembre 12 35

desembre 10 32

Total 120 438 Total* 22 53

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball

*Total parcial fins el mes d’agost
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Afectació del ERTO per sectors  

Durant l’any  2020, 438 van trobar-se afectades per un ERTO. Durant els dos primers
mesos de 2021 al voltant de 50 persones van veure’s afectades, de les quals gairebé el 60%
treballaven a l’hostaleria i el 30% al sector industrial. Els expedients registrats la resta de
mesos del 2021, afectaren 5 treballadors.

L’hostaleria és l’activitat que s’ha vist més afectada per les restriccions a la mobilitat que
han limitat l’entrada de turistes a la comarca, per altra banda les limitacions horàries han
afectat especialment a la restauració.  El 2020 fins a 174 treballadores de l’hostaleria es
van  veure  afectades  per  ERTO,  representant  el  40%  dels treballadors  en  aquesta
situació. Gairebé un 65% de les persones afiliades en aquest sector van passar a estar en
situació d’ERTO.

El tancament del canal de venda HORECA va suposar la disminució de les vendes de la
indústria  de  la  comarca,  principalment  fabricació  de  begudes  i  indústria  del  paper,
resultant en 65 persones afectades per ERTO, el 15% del sector. 

El  comerç no vinculat a l’alimentació va haver de tancar les portes, per altra banda, el
comerç  a  l’engròs  comarcal  està  força  lligat  a  la  fabricació  de  begudes.  Fins  a 93
treballadors afectats representant el  20% del que es troben en aquesta situació. Una mica
més del 20% de les persones afiliades sota aquest sector a la comarca es van trobar en
situació d’ERTO.

Un 10% dels afectats per ERTO l’any 2020 provenien de la construcció.

Finalment, 8 de les 29 persones afiliades en activitats artístiques i d’entreteniment es van
trobar en situació d’ERTO.

Gràfic 87. Expedients de Regulació Temporals d’Ocupació per sectors Gràfic 88.Treballadors afectats per ERTO per sectors

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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Afectació del ERTOs per municipis  

Els ERTOs es registren per municipi,  però els treballadors implicats  que apareixeran en
relació  amb  aquest  poden  estar  vivint  en  un  altre  municipi.  En  aquest  sentit  Gandesa
registrarà  treballadors  afectats  per  l’expedient  que  en  realitat  viuen en  altres  municipis,
l’afectació sobre els altres, doncs, es veurà difuminada. Sigui com sigui, les treballadores
afectades pels expedients registrats a Gandesa i Batea representen més del 65% el 2020 i
gairebé el 60% l’any 2021.

El poble on es registren més expedients és Gandesa, el 45,4% el 2020, principalment per
l’afectació sobre el sector del comerç, l’hostaleria, la indústria i la construcció en aquest
ordre. 

Batea, on es van registrar el 21% del ERTOs el 2020, veu afectat el sector de l’hostaleria, les
indústries i el comerç en aquest ordre.

En la resta de municipis el gruix de treballadors afectats està sempre vinculat al sector de
l’hostaleria.

Gràfic 89. Expedients de Regulació Temporals d’Ocupació per municipi Gràfic 90. Treballadors afectats per ERTO per municipi

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball

Cal tenir present que les dades publicades en aquest informe, procedents de l'Observatori del
Treball i el Model Productiu, recullen els expedients finalment aprovats a diferència de les
dades publicades d'ERTO. Tot i que és una millora respecte a la informació disponible en
relació amb els ERTO, en l'actualitat tampoc es disposa de quin és el volum de persones que
segueixen en un ERTO i dels fluxos a l'ocupació o la desocupació de les persones afectades.
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Comptes de Cotització  

Mentre que la dinàmica seguida pel conjunt de l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre a
partir del 2018 i del conjunt de l'economia catalana a partir del 2019 és la destrucció de
teixit empresarial, la Terra Alta manté els comptes de cotització estables. El primer trimestre
del 2020 es van perdre 31 centres de cotització respecte del desembre de 2019, representant
una disminució de gairebé el 8%. Malgrat això, durant la resta d’any es van anar creant
centres fins a igualar el nombre entre setembre de 2020 i de 2019. Així doncs, la pandèmia
no ha tingut  un efecte tan devastador com en altres  comarques  pel  que fa  a  destrucció
d’empreses.

Des. 2018 Març 2019 Juny 2019 Set. 2019 Des. 2019 Març 2020 Juny 2020 Set. 2020

359 354 368 370 375 344 355 370

Gràfic 91. Comptes de cotització, 2004-2019

Nota: Mitjanes anuals. Variació interanual (%)
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Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement.

Nota. Les empreses estan obligades a declarar com a mínim un compte de cotització per demarcació. Sovint 
es fa de forma centralitzada, de forma que els grups empresarials situen tots els seus treballadors en un sol 
compte que acaba comptabilitzant-se en un municipi concret. Per contra, els comptes de cotització si que 
reflecteixen bé les empreses que tenen un àmbit més local.
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Comptes de cotització per mida  

El comptes de cotització que van tindre més dificultat a l’hora de recuperar-se després del
2013 pel que fa a generació d’ocupació van ser els de menys d’entre 6 i 50 treballadors. Els
de més de 51 treballadors es van recuperar i van passar a crear més ocupació que abans del
2008.

Segons les dades de l’Observatori del Treball, els comptes que hauran patit més fortament la
crisi de la COVID-19, són els més petits que passen de 304 a finals de desembre de 2019 a
291 el setembre de 2020. Els comptes de cotització d’entre 51 i 250 treballadores passen de
2 a final del 2019 a 3 el primer trimestre del 2020 coincidint amb l’inici de la pandèmia, es
manté com a mínim fins setembre del mateix any, no existeixen dades més enllà. 

Comptes de cotització per municipi  

Tant  en  termes  relatius  com  absoluts,  els  municipis  de  la  comarca  amb  més  pèrdua
d’empreses són Corbera d’Ebre, Vilalba dels Arcs i Arnes que han perdut entre un 21% i un
11% de les empreses.

Els municipis de La Fatarella, Batea, Gandesa i la Pobla de Massaluca, perden entre el 4% i
l’1% de les empreses.

Als pobles de Bot, Caseres i Prat de Comte no s’han destruït ni creat empreses. Finalment, a
Horta de Sant Joan s’han creat 6 nous comptes de cotització que representen un augment del
14% i el Pinell de Brai amb la creació de 5 nous comptes augmenta un 24%.

Taula 43.Variació absoluta comptes de cotització 2020-
2019 per municipis. 3r trim

Gràfic 92.Variació interanual per municipis 2019-2020 (comptes de cotització 3r 
trim.)

Corbera d'Ebre -6

Vilalba dels Arcs -3

Arnes -2

Batea -2

Gandesa -2

Fatarella, la -1

Pobla de Massaluca, la -1

Bot 0

Caseres 0

Prat de Comte 0

Pinell de Brai, el 5

Horta de Sant Joan 6

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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Llocs de treball  

El nombre de llocs de treball es troba força estancat des del 2013 i es caracteritza per la
disminució dels treballadors autònoms i l’augment dels afiliats al règim general.

El 2019 la població ocupada va disminuir gairebé 50 en afiliacions. 

Durant  l’any  2020,  tot  i  la  pandèmia,  es  tancava  l’any  amb  28  nous  llocs  de  treball
corresponents a la desaparició de 6 autònoms i l’afiliació de 34 nous treballadors al règim
general. La menor caiguda de l'ocupació durant el 2020 respecte a les crisis del 2008 i del
2011 ha estat el resultat de l'aplicació de mesures com els ERTO, les quals han aconseguit
evitar el procés de destrucció de llocs de treball amb el qual acostumen a respondre les
empreses davant d'un xoc negatiu.

Gràfic 93. Evolució dels llocs de treball a la Terra Alta

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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Llocs de treball per sectors  

Els  sectors  privats  on  es  crea  més  ocupació  en  valors  absoluts  són  la  indústria
manufacturera, el comerç i la construcció. Pel que fa a la destrucció d’ocupació, destaca el
sector de l’hostaleria.  La pèrdua d’ocupació en el sector primari  té més a veure amb la
dinàmica d’abandonament per jubilació que amb la mateixa pandèmia.

Gràfic 94. Variació en valors relatius. RGSS i RETA. 3r trim 2020-2019 Gràfic 95. Variació en valors absoluts. RGSS i RETA. 3r trim 2020-2019

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Treball
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Llocs de treball per municipis  

Quatre dels 12 municipis de la comarca han aconseguit incrementar llocs de treball entre
2019 i 2020 (tercer trimestre). Prat de Comte per la seva banda no ha variat. Batea, Caseres,
Corbera, Vilalba, la Pobla, i la Fatarella han vist com el nombre de llocs de treball es reduïa,
amb variacions entre l’1 i el 5%. Arnes es desvia especialment amb la pèrdua de més de
l’11% dels llocs de treball.

Gràfic 96. Variació d’afiliacions interanual 2020-2019 per municipis. 3r trim

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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Atur  

L’atur augmenta un 25% el 2020. Aquestes 90 noves persones a l’atur també augmenten el
nombre de persones  demandants  d’ocupació,  però  la  corba exponencial  té  a  veure  amb
l’arribada dels ERTO que afecta unes 438 persones el mateix any. 

Tot i la recuperació viscuda durant el 2021, el setembre d’aquest any, hi havia 33 persones
més a l’atur que el setembre del 2019.

Gràfic 97. Atur registrat i demandants d’ocupació
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
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Punts crítics i oportunitats  

1. Una producció agroalimentària diversa i de qualitat que porti a un augment  
de les rendes agràries

La Terra Alta manté un fort arrelament del sector primari i uns vincles sòlids amb la vida
rural, tenint l’agricultura com a principal activitat. El predomini d’un sector primari que
produeix  diversos  productes  i  d’una agricultura  no intensiva i  d’explotació familiar,  que
durant anys ha fet un ús sostenible dels recursos i ha mantingut la biodiversitat local, poden
ser factors que facin possible la viabilitat d’un model de desenvolupament que garanteixin la
sostenibilitat social i mediambiental de la comarca en el futur. 

El relleu generacional de les explotacions agràries és una de les alternatives que actualment
es plantegen per reimpulsar la competitivitat i la innovació al sector primari, facilitant els
canvis en aspectes com la gestió de les explotacions, la introducció de nous cultius o la
comercialització i la transformació dels productes. Tanmateix, hi ha importants esculls per
impulsar  aquest  canvi  generacional,  especialment  l’accés  a  la  terra  i  maquinària.  La
degradació de la imatge de la pagesia i les dures condicions de laborals que projecta el
sector, sobretot en relació amb la dedicació, frenen l’atracció i retenció del jovent, alhora
que aquelles persones joves que es formen també troben dificultats per desenvolupar-se en
un  entorn  professionalitzador,  ja  que  la  majoria  d’explotacions  són  molt  petites  o  bé
familiars. Per últim, la competència amb grans empreses agroindustrials pressiona els preus
dels productes a la baixa, uns preus amb els quals les empreses petites no poden competir i
que expulsa del mercat a la petita producció.

El  joves  que  decideixen  dedicar-s’hi  sovint  es  troben  en  la  disjuntiva  entre  la  baixa
rendibilitat que generen alguns cultius en ecològic comercialitzats mitjançant els circuits de
venda més habituals i  l’impacte ambiental més elevat que tenen els mateixos cultius en
convencional. No només és una qüestió de fitosanitaris i fertilitzants, els mètodes de cultiu
tradicionals amb petites finques de secà amb desnivells salvats per marges de pedra seca són
cada cop més poc rendibles en el mercat existent.

Al mateix temps, en els darrers anys la Terra Alta ha estat capaç de diferenciar-se a partir de
l’aposta  per  les  varietats  locals  i  la  qualitat  dels  seus  productes,  posicionant-se  en
l’imaginari col·lectiu com un territori on s’elaboren productes de qualitat, en part gràcies a
l’actiu que han suposat els segells i les DOs. El creixent interès per la qualitat, l’origen i la
traçabilitat dels productes situen a la Terra Alta en una posició privilegiada per a aprofitar
les  oportunitats  que  s’obren  a  la  indústria  agroalimentària  gràcies  a  la  innovació,  la
transformació de productes primaris, que fins ara només es destinaven a la venda a l’engròs,
o de l’economia circular a través de l’aprofitament de subproductes. Per fer-ho, la comarca
compta amb una sòlida base institucional arrelada al teixit cooperatiu, la presència d’entitats
com l’IRTA, l’Escola Agrària de Gandesa, els Consells Reguladors i personal tècnic de les
mateixes Denominacions d’Origen, els sindicats agraris, l’Ateneu Cooperatiu, entre altres.
Actius estratègics que poden impulsar la innovació i facilitar la cooperació entre agents per
la creació de mecanismes de transformació, distribució i comercialització compartits. 

El canvi de paradigma que venia donant en els darrers anys i que s’ha vist accelerat amb
l’arribada de la pandèmia ha fet que l’elevat pes i tradició del sector primari esdevinguin
una  gran  fortalesa  i  oportunitat  per  a  la  comarca.  No  preveient-se  un  canvi  de  marc
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econòmic,  l’augment  de  les  rendes  agràries  només  pot  ocórrer  si  s’aprofiten  aquestes
oportunitats que brinda la possibilitat de transformar més producte divers i de qualitat a la
comarca així com l’aprofitament de subproductes. 

2. El paisatge, la natura, les tradicions i la història com a principals actius de la  
comarca

La comarca es planteja definir un model propi de desenvolupament que aposti per factors
endògens com el paisatge, el patrimoni històric, artístic, natural i cultural i el seu vincle amb
l’agricultura i la ramaderia tradicionals de la Terra Alta, ja que la comarca té en el paisatge
un dels seus principals actius. Un paisatge menys alterat que el d’altres llocs, precisament
pel  fet  que  la  Terra  Alta  s’ha  mantingut  fins  a  cert  punt  al  marge  de  determinades
dinàmiques econòmiques globalitzadores, fent que la industrialització de les explotacions
agràries hagi estat menys intensiva (de petita propietat i  més tradicional),  ajudant així a
conservar aquest paisatge agrari i natural que es manté considerablement inalterat i que en el
passat ha atret artistes com Picasso. Aquesta autenticitat és un actiu que, accelerat per la
pandèmia,  ha  guanyat  rellevància  els  darrers  anys,  posant  al  centre  estils  de  vida  més
saludables i sostenibles en el temps. L’aposta per activitats que valorin el patrimoni natural,
històric, artístic i cultural de la comarca, així com de l’agricultura i la ramaderia, permet
preservar la qualitat paisatgística del territori. La possibilitat de gaudir d’un entorn natural
de qualitat i de facilitats d’accés a la natura, són atributs en favor d’aspectes com slowliving,
estil de vida rural, tradicions, etc., que en el context postpandèmic han guanyat rellevància i
han  despertat  un  interès  creixent  pels  entorns  amb menor  densitat  de  població  i  major
qualitat de vida. 

Per conservar el paisatge, com un dels principals valors de la comarca, caldrà fer pedagogia
tant d’aquest valor intangible, com de les mesures necessàries per protegir-lo i les possibles
regulacions de les infraestructures que hi poden tindre impacte. 

3. El canvi climàtic i la manca d’un model propi de desenvolupament en relació  
amb aspectes com la gestió forestal i la transició energètica posa en risc els actius
paisatgístics, naturals, agraris i turístics

L’interès de les empreses energètiques en certs territoris rurals on habitualment es genera
poca oposició i es poden aconseguir lloguers de terra a preus molt baixos han fet de la Terra
Alta un focus d’inversió en energies renovables per a grans corporacions, que veuen en la
comarca  un  lloc  idoni  on  localitzar  infraestructures  generalment  poc  desitjables.  La
massificació d’infraestructures renovables pot fer incompatible la producció energètica amb
altres  activitats  essencials  a  la  comarca,  així  com incrementar  el  preu  del  sòl  i  incidir
negativament en el paisatge i el medi ambient en general. S’accelerarien així les dinàmiques
de despoblament que viu la comarca, ja que la massificació dificultaria el sorgiment de les
activitats que han de donar suport a la diversificació de l’economia comarcal i a la creació
d’oportunitats laborals al territori. Les dificultats que presenta la comarca a l’hora de definir
un  model  propi  de  desenvolupament  pels  anys  vinents  pot  facilitar  l’arribada  d’aquests
megaprojectes, fent que el paisatge de la comarca se segueixi degradant i es continuï perdent
població, empitjorant així les condicions de vida a la comarca.
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D’altra banda, l’abandonament de l’agricultura i la ramaderia ha comportat la desatenció
dels  boscos,  que  han seguit  evolucionant  sense  uns  nivells  adequats  de  gestió  forestal.
Aquest fet, sumat al canvi climàtic, aboca a la Terra Alta a un risc extrem d’incendis, a
l’aparició  de  plagues  i  a  l’escassetat  d’aigua,  fent  que  l’aposta  per  un  model  de
desenvolupament sostingut en part pel turisme de paisatge, exposi a la comarca a una gran
vulnerabilitat si no es duu a terme una bona gestió dels espais naturals al mateix temps. Es
corre,  doncs, el risc que la massificació d’infraestructures renovables i  el canvi climàtic
malmetin  els  actius  paisatgístics  i  naturals.  Destruint  el  paisatge,  l’entorn  natural,
l’autoestima i la identitat cultural i històrica de la comarca.

4. Un turisme alineat amb els principals valors i actius comarcals. L’aposta per  
l’agroturisme i el turisme cultural. Un turisme que doni valor al sector primari,
que és el que sosté el territori i la idiosincràsia de la comarca

L’aposta  per  determinats  models  de  desenvolupament  turístic  pot  acabar  comportant  la
concepció del mateix territori com la zona d’esbarjo de l’àmbit metropolità. Per tal d’evitar-
ho, el model turístic pel qual aposti la comarca s’ha de vincular a l’atracció de visitants a
través d’activitats relacionades amb les tradicions i al patrimoni cultural, natural, històric i
paisatgístic  de  la  Terra  Alta,  sense  arribar  mai  al  punt  de  comprometre  cap  d’aquests
elements. 

La creixent sensibilització que s'ha produït  en els  últims anys,  que s'ha accelerat  per la
situació de pandèmia,  envers el  valor  de la  natura  i  la  interconnexió amb l'ésser  humà,
conjuntament  amb  el  canvi  d'hàbits  de  consum  amb  un  major  interès  pels  productes
ecològics, de proximitat i activitats en l'entorn natural obren i impulsen noves oportunitats.
Per un costat la situació actual del Parc Natural dels Ports en el seu procés de certificació
per la constitució de la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Sense treure el focus de la necessitat d’aconseguir preus adequats pels productes del sector
primari  de  la  comarca,  el  desenvolupament  de  l’agroturisme  i  del  turisme  cultural  pot
suposar la diversificació i la captació de nous ingressos per a l’agricultura i la ramaderia
locals.

Així doncs l'aposta ha d'anar cap a  un model turístic que vinculi l’arribada de visitants amb
les activitats tradicionals de la comarca que pot conjugar l’increment de les rendes amb la
conservació del paisatge i del patrimoni natural i cultural de la comarca. 

La localització de la  comarca a una reserva de la  biosfera,   la  situació actual  del  Parc
Natural dels Ports en el seu procés de certificació per la constitució de la Carta Europea de
Turisme  Sostenible,  la  tradició  vitivinícola,   l’existència  d’oliveres  centenàries,   i
l’elaboració d’oli, l'existència de la via verda de la Val de Zafán,  són, entre molts altres
actius endògens, àmbits en què es pot recolzar la comarca per a atraure visitants amb una
demanda de turisme més sostenible i respectuós.

No obstant això, la valorització de tots aquests actius requereixen infraestructures i serveis
que  hi  donin  suport,  així  com de  tècnics  professionals  especialitzats  en  àmbits  com el
turisme de natura i d'aventura, gestió forestal i sostenibilitat.

Pàgina 109 de 189



5. La diversificació de l’economia i la creació d’oportunitats laborals  

Malgrat les importants oportunitats que presenta el sector primari, en les darreres dècades
l’activitat agrària ha patit un procés regressiu de pèrdua d’explotacions i de llocs de treball.
L’elevada dependència del sector primari que presenta la comarca i la baixa valorització
d’aquest, han comportat rendes considerablement baixes que no s’han vist compensades pel
sorgiment de nous sectors i activitats amb major valor afegit capaços de generar oportunitats
laborals  a  la  comarca.  Així  doncs,  davant  la  manca  d’oportunitats  i  d’entorns
professionalitzadors, la Terra Alta ha experimentat un clar procés de despoblament en el
qual s’ha  expulsat  majoritàriament  a  població  jove.  En aquest  context,  la  diversificació
econòmica amb l’impuls  de  sectors  com el  de  la  indústria  agroalimentària  o  el  turisme
esdevé central per a generar oportunitats i revertir la pèrdua de població. El reforç del vincle
entre  producció  agropecuària  i  indústria  de  transformació  és  vital  per  afegir  valor  i
incrementar  les  rendes  del  sector  primari,  alhora  que  es  crea  ocupació  qualificada  i  es
dinamitzen tot un seguit d’activitats auxiliars de la indústria i els serveis. En el context de
transició energètica actual, per exemple, seran activitats auxiliars necessàries totes aquelles
que  permetin  la  instal·lació  de  fonts  d’energia  renovables  o  la  millora  de  l’eficiència
energètica d’instal·lacions.  

Per  altra  banda,  una  oferta  formativa  especialitzada  permetria,  a  més  de  facilitar
l’arrelament de la població local i atraure a persones joves en formació, obrir la porta a la
diversificació de l’economia comarcal, aprofitant oportunitats empresarials que fins ara no
s’han  explorat  i  formant  a  la  població  en  els  àmbits  que  el  teixit  productiu  comarcal
requereix. L’aprofitament de productes com l’ametlla o l’avellana, l’explotació forestal o el
reaprofitament dels subproductes derivats del vi i l’oli són exemples de les oportunitats de
transformació presents actualment a la comarca.

El pessimisme instaurat al llarg de dècades de pèrdua de població jove i formada ha acabat
cristal·litzant en un discurs pessimista que convida al jovent a marxar de la comarca per tal
d’assolir  un  futur  laboral  millor.  La  consolidació  d’aquest  discurs  reforça  el  procés  de
pèrdua de població jove que no veu futur al seu propi territori, frena el retorn de població i
fa més difícil la posada en marxa de noves iniciatives i projectes a la comarca. Cal, doncs,
reforçar l’autoestima i la confiança en el futur a través de l’autoconeixement i la valorització
dels elements culturals, naturals, històrics, etc. de la comarca, així com de les iniciatives de
diversificació econòmica que ja s’estan consolidant.

6.  La  millora  competitiva  via  la  cooperació  empresarial,  la  dotació  
d’infraestructures  i  l’optimització  dels  serveis  de  suport  a  microempreses  i
autònoms/es. 

Davant les dificultats d’accés al mercat laboral i les condicions poc avantatjoses que aquest
ofereix (temporalitat, parcialitat, baixos salaris, etc.), l’autoocupació ha esdevingut una de
les alternatives més instaurades. De fet, la Terra Alta és la comarca de Catalunya amb un
major pes del treball autònom sobre la seva força de treball, fet que ha acabat configurant un
teixit empresarial en el qual hi predominen l’autoocupació i les microempreses. Aquest tipus
de projectes acostumen a ser poc competitius en part degut a la gran diversitat de tasques
que s’han de portar a terme. El temps destinat a la producció, comercialització, distribució,
gestió, etc. dificulta l’especialització i la professionalització d’aquestes empreses, restant-los
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competitivitat i limitant el seu creixement a mig i llarg termini. Per tal de facilitar el seu
creixement  i  la  seva  consolidació,  cal  crear  espais  d’assessorament  i  acompanyament  i
facilitar la interacció i la cooperació entre empreses. Aquest darrer punt és central, ja que la
fragmentació  i  les  petites  dimensions  de  les  empreses  de  la  comarca  dificulten  l’accés
d’aquestes a maquinària,  instal·lacions i  serveis empresarials que són clau per a la seva
competitivitat, així com a l’accés a mercats de majors dimensions. Cal, doncs, crear espais
compartits de treball i  producció, així com serveis empresarials mancomunats de gestió,
comunicació, distribució, etc. que permetin reduir els costos i riscos d’inversió, permetin la
professionalització de tasques i facin possible el sorgiment, creixement i consolidació dels
projectes empresarials de la comarca. Segons els agents de la comarca, però, les iniciatives
empresarials  de  la  Terra  Alta  tenen  dificultats  per  trobar  espais  de  coordinació  i  tirar
endavant projectes compartits.

És necessari definir bé les funcions de les diferents entitats i institucions que donen suport a
diferent tipus d’empresa de la comarca així com l’ecosistema que formen. A un altre nivell,
cal també definir les tasques i funcions dels i les tècniques de suport a les empreses per
evitar duplicitats i crear sinergies.

7. Despoblament, retenció i atracció de població i talent  

La  disminució  del  nombre  d’habitants  comporta  una  important  pèrdua  d’identitat,
coneixements  i  pràctiques  tradicionals  que  es  plasmen  en  les  dificultats  de  relleu
generacional de moltes activitats. Davant d’aquest fet, però, la pandèmia ha situat al centre
del debat la necessitat de viure en entorns de qualitat amb uns ritmes de vida més lents,
valorant un seguit d’elements que fins al moment havien quedat en un segon pla a l’escala
de prioritats de la nostra societat. Els nous paradigmes i models de vida i consum que han
emergit amb força arran de la COVID-19 han suposat la valorització dels productes locals i
dels entorns saludables, de la qualitat de vida, la tranquil·litat, d’uns costos de vida més
baixos, etc. Elements que, sumats al canvi tecnològic accelerat a què ens hem vist abocats,
fan possible la descentralització d’activitats que abans es concentraven a les grans àrees
metropolitanes. En aquest nou escenari, la comarca es concep a si mateixa com un molt bon
entorn  on desenvolupar  projectes  vitals,  gràcies  a la  qualitat  de  vida,  la  vinculació i  la
proximitat a la natura o uns vincles socials sòlids.

No obstant això, per esdevenir un pol d’atracció de població que cerca major qualitat de
vida o que, simplement, vol retornar al seu territori, és necessari que la Terra Alta aposti per
millorar  el  transport  i  les  telecomunicacions,  posi  en marxa polítiques  actives  per  a  fer
emergir l’habitatge actualment en desús i dinamitzi espais de treball col·laboratiu capaços
de generar un ecosistema professionalitzador que reforci l’economia comarcal.

D’altra banda, amb l’objectiu de facilitar l’arribada de nova població i de revertir la diàspora
que pateix la comarca, hi ha dos aspectes cabdals que sovint passen desapercebuts a les
polítiques  de  desenvolupament:  a)  L’aposta  per  la  cultura  i  la  participació  en  activitats
culturals és fonamental per a dinamitzar territoris vius als quals la gent  se senti arrelada,
millorant  l’autoestima  i  l’autoconeixement  de  la  història  i  els  coneixements  locals  i
incrementant la participació de la població al seu propi territori b) El contacte i relacions
socials, que sovint té un vessant positiu pel que fa a les cures i a les xarxes d’atenció i ajuda
entre persones té una contrapart negativa que consisteix en el control i la sanció social cap a
comportaments no normatius que sovint acaben comportant la fuga de població que no vol
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sentir  aquest  control.  Revertir  alguns  dels  estereotips  imperants  i  donar  visibilitat  a  la
diversitat existent en la societat pot facilitar  l’arrelament de nouvinguts  i la permanència de
certa part de la població local a la comarca.

8. La rellevància d’uns serveis    bàsics  que  ofereixen  una  atenció  més   integral  a la  
persona,  vers  les  mancances  en  accessibilitat  i  connectivitat  als  serveis  més
especialitzats

Hi ha un ampli consens a la comarca en el fet que la principal fortalesa en relació amb els
serveis se situa en la baixa congestió dels serveis bàsics -en l’educació infantil, primària i
secundària, a vegades en l’atenció primària en la sanitat, en l’atenció a la dependència- que
permet una atenció més personalitzada i integral. Això redunda, d’altra banda, en una major
qualitat de l’atenció rebuda i en l’àmbit educatiu, ha permès que les escoles rurals siguin
pioneres en aplicar metodologies pedagògiques innovadores, en part per la baixa densitat a
les aules. A més, l’escassa congestió del sector públic i la coneixença dels diferents serveis,
permet que l’atenció a les persones usuàries sigui integral i personalitzada, un fet clarament
diferencial  respecte a les  àrees urbanes on el  tractament és més anònim i  on hi  ha una
sectorització important en l’àmbit d’actuació dels diferents serveis. L’altre punt fort de la
comarca se situa en l’accessibilitat d’aquests serveis bàsics, als que normalment s’hi pot
accedir a peu o en transport privat i el temps de desplaçament és de pocs minuts. De fet,
aquesta atenció integral centrada en la persona i l’accessibilitat són factors molt ben valorats
per a les persones que viuen en municipis més poblats que veuen com aquests serveis bàsics
estan força saturats, amb llistes d’espera importants i on a vegades és difícil que t’atengui la
mateixa persona. Aquest factor es percep com una oportunitat per atraure nova població de
les àrees urbanes que prioritzi la qualitat de vida i dels serveis que s’ofereixen en entorns
rurals.

Per contra, els entorns rurals difícilment disposen d’oferta de serveis especialitzats, com és
el cas de l’atenció sanitària especialitzada, la cultura o la formació professional, entre altres
àmbits. El centralisme, la manca d’inversions, les retallades en el sector públic i una política
territorial  desequilibrada  fan  que  la  dotació  de  serveis  i  els  recursos  per  a  impulsar
polítiques concretes siguin molt escassos, la cultura n’és un cas paradigmàtic. És per aquest
tipus de serveis que es posa en evidència la necessitat d’estar connectats, tant pel que fa a
les telecomunicacions com en relació amb la xarxa de transport públic. En aquest punt és
important  tant  la  connexió  interna  dels  municipis  amb  la  capital  de  comarca,  com  la
connexió amb les comarques de l’entorn on hi ha l’oferta d’aquests serveis (Móra d’Ebre i
Tortosa principalment, que és on hi ha l’oferta sanitària especialitzada, l’oferta de formació
professionalitzadora i cultural).

9. Una governança renovada, més compartida i participada  

La Terra Alta ha viscut les darreres dècades una regressió important en termes econòmics i
socials, que en part són conseqüència d’una certa sensació d’inacció per part dels poder
polítics i socials, que és fruit d’un cert determinisme vers l’abandonament progressiu de
l’activitat agrària en l’àmbit rural i de les diferències polítiques que dificulten un abordatge
conjunt.  Davant  la  necessitat  de  revertir  el  despoblament,  de  cercar  noves  fonts  de
diversificació de l’economia comarcal i de protegir els principals actius comarcals com són
el  paisatge,  les  tradicions  i  el  patrimoni  històric  i  natural  enfront  de  les  inèrcies  de  la
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globalització, el canvi climàtic i els models de transició energètica imposats, la població i
principals agents de la comarcal perceben com una necessitat urgent el fet de generar espais
de cooperació i concertació per tal de definir quina Terra Alta es vol pel futur i com caminar
en la direcció triada. Hi ha àmbits molt crítics on la comarca encara no ha definit quin és el
model de desenvolupament que vol construir pel futur: el model agrari, turístic, energètic,
alimentari, etc. Un fet àmpliament destacat al llarg de tots els tallers ha estat la necessitat
que la definició d’aquest model propi es faci de manera participada i democràtica i que sigui
capaç de generar espais de trobada i diàleg que no s’han generat fins al moment (o que han
estat insuficients). Aquests espais, a més, no poden quedar en dinàmiques de participació
puntuals i estèrils, sinó que les decisions estratègiques i les línies d’acció que es defineixin
s’han de plasmar en polítiques i projectes concrets, si no es vol incrementar la desafecció i
la  desvinculació  de  la  població  local  amb  la  seva  comarca  i  els  seus  representants
institucionals (en tots els àmbits, tant el públic com el privat). És a dir, una participació i
construcció democràtica en la definició d’un model propi de desenvolupament, que permeti
consensuar  una  visió  compartida  d’allò  que  vol  la  comarca  per  a  si  mateixa,  i  que  ha
d’ajudar  a  recuperar  la  confiança  en  les  institucions  i  incrementar  l’autoestima  local.
L’element de l’autoestima és essencial per a generar la confiança i l’optimisme que permetin
apostar per projectes i iniciatives del territori i la seva gent. A més, el volum de població i la
dimensió dels municipis afavoreixen l’impuls de processos democràtics que permetin una
gestió més directa de la vida a la comarca. La unitat d’acció i la cooperació entre agents es
veu com un factor clau per a fer front als reptes que actualment té la comarca, així com en la
transformació  del  model  que  ha  de  permetre  diversificar  l’economia,  generant  noves
oportunitats laborals i valorant els principals actius de la Terra Alta.

10.   Uns recursos de suport al desenvolupament econòmic i l’ocupació suficients i  
estables, que donin suport a les necessitats dels municipis, empreses i persones

Els  espais  de  concertació  territorial  han  de  disposar  dels  recursos  tant  humans  com
econòmics  necessaris  per  a  donar  suport  a  les  polítiques  actives  i  de  desenvolupament
econòmic,  ja  que  les  estratègies  i  els  projectes  no  poden  tirar  endavant  sense  aquests
recursos. En aquest sentit s’ha evidenciat que falten espais de coordinació entre els diferents
agents que impulsen aquestes polítiques, que sovint representen a administracions locals i
regionals  (diferents  àrees  d’ajuntaments,  consell  comarcal,  de  la  Generalitat  i  de  la
Diputació de Tarragona, així com altres organismes supralocals). Aquesta manca d’espais
per  a  la  coordinació  i  planificació  conjunta  porta  a  situacions  de  desconeixement  dels
recursos existents i a la duplicació de recursos en alguns àmbits, i el més important, que
sovint  aquesta  atomització  d’agents  i  la  descoordinació  porta  a  no  unir  esforços  per  a
aconseguir  objectius  més  ambiciosos.  L’altra  conseqüència  és  que  molts  dels  recursos
finalment no arriben a les persones i empreses que més ho necessiten, perquè no es treballa
conjuntament i amb una atenció integral en l’àmbit de l’ocupació, la formació pel treball i el
suport al teixit empresarial. D’altra banda, la manca de personal així com la inestabilitat
laboral  dels  equips  que donen suport  a  aquest  tipus  de  polítiques  tampoc ajuda  que es
consolidin  els  projectes,  ni  els  serveis  que  hi  donen  suport,  esdevenint  molt  necessari
l’establiment de marcs de concertació i de programació plurianuals de projectes i serveis. És
a dir, es fa necessari avançar en els models de concertació territorial que propugna la 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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Idees Força   

A continuació s'indiquen quines  són les  idees  que més s'han repetit  i  identificat  com a
rellevants, durant el procés participat en la realització de la Diagnosi Territorial de la Terra
Alta. 

De totes elles es desprèn que és necessari una aposta per la diversificació econòmica dels
sectors estratègics  de la  comarca:   l'agrari,  l’agroalimentari  i  el  turístic,  que aprofiti  els
recursos propis del territori amb un potencial  natural, paisatgístic, cultural i humà de gran
valor i bellesa.

[1]  La  Terra  Alta,  un  model  de  desenvolupament  sostenible  i  basat  en  els  
recursos propis o endògens 

1.1. Suport a la producció agroalimentària sostenible (i de major valor afegit)   

En  el  nou  model  de  desenvolupament  que  es  planteja  la  Terra  Alta,  l’agricultura  i  la
ramaderia han d’assumir un nou rol de centralitat. El seu paper essencial en la conservació
del  paisatge,  de  les  pràctiques  tradicionals  i  dels  entorns  naturals  estan  revaloritzant
l’activitat primària, que s’ha de centrar cada vegada més en la proximitat i la qualitat dels
productes. Cal revertir el retrocés que viu el sector facilitant l’accés a la terra a la nova
pagesia recuperant el sòl agrari en desús, creant mecanismes que facin possible el relleu
generacional de les explotacions, facilitant ajudes a la modernització d’aquestes i impulsant
canals de comercialització directa que garanteixin una retribució justa per a les persones
productores. 

Cal crear i promocionar nous productes turístics (i altres activitats de lleure), basats en l’estil
de vida, les tradicions, el patrimoni cultural, natural, històric i paisatgístic (i la valorització
del sector primari), lligats al territori i la seva gent. 

La ruralitat, un model de vida diferent del predominant als entorns urbans, i la interrelació
entre el patrimoni natural, cultural, històric i paisatgístic, dota al sector turístic d’un gran
potencial a la Terra Alta. L’aposta pel desenvolupament del sector a partir d’una oferta i una
infraestructura  turística  de  qualitat,  que s’allunyi  de la  depredació i  la  massificació,  pot
millorar  l’autoestima i  la  identitat  local  a  partir  de  la  valorització del  patrimoni  i,  així,
incrementar i diversificar les rendes de la població de la comarca. 

1.2. Suport a la innovació social i a l’emprenedoria responsable i amb valors   

La necessària diversificació econòmica de la Terra Alta s’ha de portar a terme  tenint en
compte activitats,  empreses  i  organitzacions  responsables  i  integrades  al  territori,  que
apostin per la innovació i la qualitat com a eines de posicionament, i que creïn els seus
productes  i  serveis  de  manera  respectuosa  amb l’entorn.  La  formació  especialitzada,  la
creació d’espais d’interrelació, l’aposta per la cooperació i la mancomunació de serveis o el
suport i l’acompanyament, tant en el procés de creació de noves iniciatives empresarials
com en la consolidació de les empreses ja existents, són alguns dels mecanismes a reforçar a
la comarca per donar suport i impulsar la innovació al teixit productiu del territori. 
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[2] La Terra Alta, una reserva natural i rural   

2.1.   Valoració   dels espais rurals i naturals   

Davant  del  pes  determinant  de  l’activitat  agrària  a  la  comarca  i  la  seva  evident
interdependència amb l’entorn natural, l’activitat forestal i ramadera, el paisatge, l’ocupació,
etc., l’aposta per fer de la Terra Alta un parc rural pot ser una oportunitat per abordar, de
manera integral, el desenvolupament del territori. 

Un parc rural és un model de gestió i governança d’un territori que té per objectiu integrar
les funcions econòmiques, ambientals i socials d’una manera equilibrada. A partir de l’eix
estructurant que suposa l’activitat agrària, es busca aconseguir un desenvolupament holístic
abordant les interrelacions entre l’activitat primària i la conservació del paisatge, la gestió
forestal  i  dels  recursos,  etc.  per  la  part  de  la  branca  ambiental;  i  amb altres  activitats
econòmiques com el turisme, la salut, l’explotació forestal, la transformació dels productes
primaris,  etc.  des  del  vessant  econòmic  i  social.  Així  doncs,  es  busca  aconseguir  un
desenvolupament equilibrat i sostenible en el temps de les poblacions locals. 

2.2. Gestió forestal per a la prevenció d’incendis   

L’increment descontrolat de la massa forestal com a resultat de l’abandonament d’activitats i
pràctiques tradicionals com la ramaderia extensiva, l’agricultura o la producció de carbó,
sumat a l’augment dels períodes de sequera arran del canvi climàtic, fan de la Terra Alta un
entorn  extremadament  vulnerable  davant  del  risc  d’incendis.  Per  reduir  aquest  risc  és
imprescindible posar en marxa plans de gestió forestal que involucrin tant als actors públics
com privats. Disposar d’unes infraestructures adequades per a l’obtenció, la transformació i
l’aprofitament dels recursos forestals permetria fer ús d’un recurs endogen i impulsar un nou
àmbit de creació de llocs de treball a la comarca. 

[3] La Terra Alta, un lloc on viure amb l’estil de vida que caracteritza el món  
rural 

3.1. Suport al relleu generacional i el foment de l’arrelament   

L’envelliment de la població de la Terra Alta està obrint importants oportunitats pel que fa al
relleu generacional d’un seguit d’activitats, tant de l’àmbit agrícola i ramader com d’altres
activitats comercials i de serveis que es troben actualment en funcionament. Sovint, però, la
transició  d’una  propietat  a  una  altra  requereix  d’acompanyament  i  ajudes  per  a
l’actualització d’aquests negocis i explotacions; un acompanyament que, actualment, no està
sistematitzat ni es té els recursos suficients per fer-hi front. 

L’impuls de l’associacionisme per mantenir actives les entitats és un dels altres aspectes a
reforçar. Sovint les persones que “estiren del carro” d’aquestes entitats són les mateixes i
s’assenyala un cert desgast. La majoria d’aquestes entitats estan conformades per persones
arrelades, amb estudis universitaris, que formen part de múltiples entitats i associacions, i
tenen una llarga tradició familiar d’arrelament al poble/comarca i que creu que cal lluitar per
millorar les condicions de vida del món rural. Aquestes persones reclamen sovint la manca
de visió estratègica i planificació per part de les administracions. 
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Per últim, i no menys important, cal dinamitzar el jovent i enfortir l’entramat social amb una
visió  en  el  llarg  termini  en  termes  d’arrelament  i  cohesió,  que  al  capdavall  és  el  que
aconseguirà que els joves es plantegin tornar o quedar-se al municipi i desenvolupar el seu
projecte de vida a la comarca. Per això s’ha de focalitzar en els joves, majoritàriament els de
menys edat, qui encara s’estan al municipi i és més fàcil motivar i implicar en les activitats
que es plantegin, en el marc de plans locals de joventut. L’oci i el lleure són claus en la
mesura que esdevenen les portes d’entrada per a motivar, implicar i  donar-se a conèixer
entre els joves. Són aspectes lúdics que faciliten la seva participació i arrelament posterior. 

3.2. Innovació en la provisió de serveis en l’àmbit rural   

Els desequilibris territorials que s’han donat històricament entre el món rural i l’urbà han fet
que la Terra Alta pateixi importants mancances en la provisió de serveis i infraestructures
imprescindibles per garantir un nivell de vida en igualtat de condicions que l’àmbit urbà. A
partir  d’una  diagnosi  prèvia  que  identifiqui  els  recursos  i  prioritzi  les  necessitats,  cal
abandonar l’actual visió urbanocèntrica per donar resposta a les necessitats del món rural.
És a dir,  sovint  la provisió de serveis i  d’infraestructures està pensada des d’una òptica
urbana  que  fa  que  no  tingui  sentit  replicar-la  en  entorns  rurals,  fet  que  té  com  a
conseqüència  una  infradotació.  En  aquest  sentit,  l’actual  desenvolupament  tecnològic
permet abordar la provisió d’aquestes infraestructures i serveis de manera innovadora i més
adaptada  a  la  realitat  dels  entorns  rurals.  L’accés  a  millors  xarxes  de  connectivitat  i
comunicacions poden facilitar l’arribada de nova població i aportar solucions de mobilitat
que donin resposta a les mancances actuals. Una millor connectivitat també pot fer possible
l’accés a l’atenció sanitària especialitzada que ara per ara es concentra ciutats grans que no
pertanyen a la comarca. La mancomunació de serveis, les noves tecnologies i la coordinació
entre serveis també permetrien fer un abordatge integral  de l’atenció a la dependència i
garantir un envelliment actiu i de qualitat de la població local. També cal pensar en com es
poden oferir solucions de l’habitatge en l’àmbit rural a partir de les especificitats inherents
d’aquest context, que són diferents de les urbanes. 

En  aquest  sentit  és  important  que,  a  banda  d’impulsar  solucions  a  mida,  la  comarca
estableixi relacions amb els diferents grups de treball que a escala de Catalunya i Espanya
impulsen la innovació en l’àmbit rural (en la línia als reptes llençats enguany a l’Smart
Catalonia Challenge,  les  xarxes d’innovació en el  marc de la  iniciativa LEADER o per
proximitat el projecte COEBRELAB de Ribera d’Ebre, que vol ser un espai d’innovació en
l’àmbit rural). 

3.3.  Suport  al  talent,  la  creativitat  i  els  projectes  de  vida  en  l’àmbit  rural  (nova  
ruralitat) 

Revertir  el  despoblament  passa  indefectiblement  per  frenar  la  fugida  de  població  i
incrementar els fluxos d’arribada de nous habitants a la comarca. Una de les estratègies
possibles per retenir el talent local i atraure’n de nou és l’aposta per la qualitat de vida i la
proximitat a la natura que pot oferir la Terra Alta; dos elements que han agafat una gran
rellevància  arran  de  la  COVID-19  i  de  l’aplicació  mesures  com  el  confinament.  La
diversificació  de  l’economia  comarcal  per  generar  oportunitats  laborals  de  qualitat  al
territori,  i  una  oferta  d’infraestructures  de  transport  i  comunicacions  adequada  als
requeriments  del  teletreball,  són  factors  importants  a  l’hora  retenir  i  atraure  població.
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Tanmateix, s’han d’implementar altres estratègies d’atracció i suport del talent que fomentin
una nova visió de la ruralitat coherent amb el model de desenvolupament sostenible que es
pretén. Malgrat la pèrdua de població, una part significativa de la població que decideix
romandre a la comarca, i de la que decideix anar-hi a viure, són persones amb un elevat
capital social i una gran implicació en la dinamització social i cultural del territori. El suport
d’aquestes iniciatives i l’impuls de la innovació al teixit associatiu local poden tenir grans
beneficis a mitjà i llarg termini pel que fa a l’arrelament de la població i la qualitat de vida a
la comarca. 

Exemple d’això és el potencial de l’educació als àmbits rurals. L’escala dels entorns rurals
fa possible crear entorns educatius molt més amplis, que trenquin les barreres entre l’espai
escolar i extraescolar, generant territoris educadors que permetin treballar en grups, reduir el
fracàs escolar, incrementar la participació i crear espais de presa de decisions col·lectives
que involucrin a tota la comunitat educativa. 

Apostar per un territori cohesionat on sigui possible portar una vida satisfactòria és clau per
frenar  el  despoblament.  Gaudir  d’un  entorn  amb  espais  d’oci,  de  participació  i  de
desenvolupament personal i professional adaptats a les diferents etapes de la vida crea un
vincle amb el territori que fa que la població local no en vulgui marxar, i que població
d’altres indrets trobi a la comarca un lloc adequat on desenvolupar els seus projectes vitals.
Disposar d’una xarxa de serveis comunitaris que donin resposta a aquestes necessitats, crear
espais  de  participació i  facilitar  la  conciliació al  llarg de la  vida formen part  d’aquesta
cohesió territorial tan necessària per frenar la pèrdua d’habitants. 

[4] La Terra Alta, espai de cooperació i concertació territorial   

4.1. Suport a l’establiment de consensos territorials   

És  necessària  una  major  concertació  i  avançar  en  models  que  fomentin  una  major
participació de la població en les decisions i en l’impuls dels projectes. La participació ha de
ser l’eix central per fer front a reptes complexos, com són la definició del model. Aquests
processos, al mateix temps, són una oportunitat per cohesionar social i territorialment la
comarca. 

En aquest  sentit,  és important  prendre aquesta diagnosi com a punt de partida  per anar
treballant i ampliant els consensos que s’apunten en aquest document amb sectors que no
han participat en el procés. 

4.2. Coordinació de l’acció per aconseguir més recursos i fer-ne un ús més eficient   

Avançar en la planificació conjunta i la creació d’espais de coordinació estables entre els
agents és molt necessari si es vol optimitzar els recursos existents i aconseguir que aquests
arribin  tant  a  les  empreses  com  a  les  persones  destinatàries  de  les  polítiques  de
desenvolupament local i d’ocupació. 

També és important que la comarca es doti d’un equip humà capaç de captar més recursos
que permetin fer front als reptes que té la comarca en l’àmbit de revertir el despoblament i
afrontar els canvis que impliquen apostar per un desenvolupament sostenible. 
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Per últim, però no menys important, el fet que s’ha d’avançar cap a models de concertació
de les polítiques de desenvolupament local i d’ocupació tal com propugna la Llei 13/2015,
del  9  de  juliol,  d'ordenació  del  sistema  d'ocupació  i  del  Servei  Públic  d'Ocupació  de
Catalunya, que permetin una major estabilitat dels programes i equips que els donen suport.
L’actual model basat en subvencions i programes anuals no és l’adequat si es vol planificar
amb una perspectiva a més llarg termini. Aquest model de concertació amb el SOC s’ha de
complementar  amb  altres  fonts  de  finançament  de  programes  i  projectes  amb  una
perspectiva plurianual (fons UE).
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Objectius estratègics i línies estratègiques Pla de reactivació   
socioeconòmica Terra Alta:

Objectius Generals  

Minimitzar l’impacte socioeconòmic derivat de la crisi COVID-19 sobre un teixit tant social
com empresarial, ja de per sí poc estructurat i  dinàmic.

L’element  clau  serà  generar  noves  oportunitats  des  d’un  vessant  holístic,  per  millorar
l'activitat econòmica, per  garantir una ocupació més inclusiva, igualitària i de major qualitat
amb els principis de preservació i conservació de l’ecosistema natural i social.

Els objectius generals es recullen en quatre grans àmbits:
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Promoure un procés de transició ecològica a partir de la definició i implementació
d'un  model  de  desenvolupament  socioeconòmic  a  la  Terra  Alta  basat  en  els  actius
endògens.

Valoritzar i conservar el patrimoni natural, cultural la biodiversitat i paisatges de la
Terra  Alta,  com a  eina  per  preservar  la  identitat  territorial  i  augmentar  l'autoestima i  la
competitivitat.

Millorar el sistema de coordinació i planificació entre els agents públics que donen
suport a les empreses i al teixit empresarial per garantir la competitivitat i l’ocupació.

Desenvolupar un nou sistema de governança que garanteixi una estructura completa
i  cohesionada,  que gestioni  els  problemes en cooperació amb els  actors claus del teixit
social i econòmic de la Terra Alta, que impulsi la col·laboració i treball amb altres territoris
pel seu desenvolupament i creixement.



O  bjectius i Línies Estratègiques  

Dels objectius generals, es desprenen uns objectius estratègics que han de permetre plantejar
accions a curt i mitjà termini i paral·lelament, articular i planificar el territori a llarg termini,
per assolir el benefici col·lectiu.

Els objectius estratègics definits seran els següents:

 Impulsar  la  Transició  ecològica  i  energètica a  la  Terra  Alta,  com a  eina  per  a
conjugar interessos de sostenibilitat i enfortiment del teixit empresarial.

 Millorar l’efectivitat dels serveis de suport a les empreses.  

 Millorar la resiliència de l'economia a la Terra Alta, mitjançant la diversificació, la
innovació i la modernització dels sectors estratègics.

 Fomentar una societat  més diversa, respectuosa i participativa a la Terra Alta.

 Creació d'una unitat tècnica per la coordinació, impuls, seguiment i avaluació de les
accions i programes del Pla de Reactivació socioeconòmica de la Terra Alta.

A continuació es detallen els programes  per cadascun dels objectius i línies estratègiques
plantejades.

Objectiu 1. Impulsar la Transició ecològica i energètica a la Terra Alta, com a eina per a
conjugar interessos de sostenibilitat i enfortiment del teixit empresarial.

Línia 1. Impuls per a la transició ecològica: 

Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic

Programa 1.2: Empoderar a les administracions locals en matèria ambiental  i energètica

Línia 2. Sensibilització ciutadania, empresa i ens públics.

Programa 2.1: Promoció i difusió de bones pràctiques en ens públics i entitats privades.

Programa 2.2:  Revalorar  el  potencial  de  les  comarques  rurals  en  el  procés  de  transició
ecològica

Línia 3: Impuls de la protecció i conservació mediambiental i del paisatge.

Programa 3.1: Suport a les administracions municipals en la protecció del paisatge i el medi
ambient.

Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i
conservació del paisatge i el medi ambient
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Objectiu 2. Millorar l’efectivitat dels serveis de suport a les empreses.  

Línia  4:  Definició  de  la  metodologia  de  treball  de  l’equip  tècnic  de  suport  al  teixit
empresarial 

Programa 4.1: Planificació efectiva i eficient de les tasques dels diferents tècnics que actuen
a escala comarcal fent suport a les empreses.

Línia 5: Suport al pla de comunicació intern i extern de l’acció pública 

Programa 5.1 Actualitzar la base de dades empresarial  s amb accés pels ens locals.  

Programa 5.2  Definir la metodologia de comunicació externa.

Programa 5.3 Definir la metodologia de comunicació i gestió interna.

Línia 6: Facilitar recursos per l'enfortiment de les empreses i impuls a la emprenedoria.

Programa 6.1 Suport a empreses a escala transversal i el reequilibri territorial

Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat

Objectiu 3. Millorar la resiliència de l'economia a la Terra Alta, mitjançant la diversificació, la
innovació i la modernització dels sectors estratègics.

Línia 7: Dinamització.

Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting dels sectors estratègics agroalimentari,
turisme, energia.

Programa  7.2:  Dinamitzar  taules  de  treball,  espais  de  debat  sectorials   proactius,
participatius, dels sectors estratègics agroalimentari, turisme, energia. 

Programa 7.3: Impulsar els intercanvis de coneixements, visites a experiències inspiradores,
intercanvi de coneixements creatius e innovadors, comarcal i intercomarcals.

Línia 8: Professionalització.

Programa 8.1:  Promocionar  les  jornades  professionalitzadores  pels  sectors  on es  detecti
mancances, necessitat de reciclatge professional, reorientació o noves oportunitats.

Programa 8.2: Fomentar la formació   especialitzada   com a eina per millorar la competitivitat de les  
empreses.

Línia 9: Innovació a la Terra Alta.

Programa 9.1: Fomentar l’ús de noves tecnologies i modernització de metodologies.

Programa 9.2: Cooperació amb entitats de recerca i universitats.

Programa 9.3: Combatre la fractura digital.

Pàgina 122 de 189



Objectiu 4: Fomentar una societat  més diversa, respectuosa i participativa a la Terra
Alta.

Línia 10: Diversitat i ruralitat com pilars del desenvolupament local

Programa 10.1: Visibilitzar, protegir la diversitat i pluralitat rural. 

Programa 10.2: Millorar l’autopercepció del món rural i l'autoestima cultural i reforç del
sentiment de l'autenticitat territorial.

Programa 10.3.:  Foment de l'arrelament,    generació d'  oportunitats per fixar  població al  territori,  
perquè aquest segueixi custodiat. Dinamització cultural i artística. 

Programa 10.4: Suport a projectes d'habitatge per augmentar la disponibilitat de lloguer i
venda.  Impulsar  polítiques  actives  d'habitatge  per  dinamitzar  els  edificis  en  desús,
deshabitats o abandonats. 

Línia 11: Impuls a una nova governança comarcal

Programa 11.1: Millora de la coordinació dels recursos humans dels ens públics i privats
orientats al foment del desenvolupament local.

Programa 11.2: Planificació i ordenació del sistema  de funcionament de l’Acord territorial.

Programa 11.3: Creació de Comissions   sectorials tècniques amb actors principals.  

Línia 12: Millora de la ocupabilitat.

Programa 12.1:  Millora dels serveis ocupacionals

Objectiu  5.  Creació  d'una  unitat  tècnica  per  la  coordinació,  impuls,  seguiment  i
avaluació de les accions i programes del Pla de Reactivació socioeconòmica de la Terra
Alta.

Línia 13: Impuls i coordinació.

Programa 13.1    Impulsar, coordinar, fer seguiment i avaluació de les accions presentades en  
aquest pla de reactivació.
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O  bjectius i Línies Estratègiques i Programes  

La formulació estratègica que es presenta  pretén definir les característiques essencials del
pla  de  reactivació  i  de  les  línies  a  seguir  per  assolir-lo,  a  partir  de  la  visió  d'allò  que
actualment  el  territori  identifica  com  a  debilitats,  amenaces,  fortaleses  i  oportunitats
(Diagnosi territorial, Activa Prospect 2020).

Aquestes línies, programes i projectes que es contemplen en aquest pla són un pas previ
necessari a la redacció del Pla d'acció per a cada sector estratègic que hauran d'encabir, des
d'una visió conjunta de territori, les actuacions que es duguin a terme a mitjà o llarg termini. 

Això no significa  que aquest  marc  general  sigui  estàtic,  sinó que els  agents  locals  han
d'avaluar-lo de forma permanent i  adaptar-lo,  si  cal,  als  canvis  que es puguin produir a
l'entorn socioeconòmic.

Objectiu 1. Impulsar la Transició ecològica i energètica a la Terra Alta, com a eina per
a conjugar interessos de sostenibilitat i enfortiment del teixit empresarial.

Línia 1. Impuls per a la transició ecològica: 

Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic

Projecte 1.1.1  Model Energètic: definir un model energètic propi del territori, participat,
que permeti la transició energètica, sense posar en risc el desenvolupament basat en actius
naturals, paisatgístics i històrics.

Projecte 1.1.2  Model Turístic: impulsar el turisme sostenible,  respecte,  conservació i  ús
racional dels recursos naturals. Que contribueixi a la viabilitat econòmica del sector primari
i turístic. Promoure la vinculació entre el producte turístic i el producte local (agroalimentari
i artesania).

Projecte  1.1.3  Model  Agrari  : implementar  un  model  compatible  amb  la  sostenibilitat
ambiental i desenvolupament econòmic. Generar més llocs de treball i produir, transformar
productes de qualitat amb identitat pròpia. 

Programa 1.2: Empoderar a les administracions locals en matèria ambiental  i energètica

Projecte 1.2.1 Traslladar propostes de canvi normatiu municipal.

Projecte 1.2.2 Generar la figura de tècnic en matèria d'energia i medi ambient.

Projecte 1.2.3 Formació personal tècnic.

Projecte 1.2.4 Comissió energètica supramunicipal (inclòs serveis jurídics).

Projecte 1.2.5 Millora en la gestió de residus agraris mitjançant un estudi de viabilitat per la
gestió de subproductes.
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Línia 2. Sensibilització ciutadania, empresa i ens públics.

Programa 2.1: Promoció i difusió de bones pràctiques en ens públics i entitats privades.

Projecte  2.1.1:   En  l'àmbit  energètic: jornades  informatives  sobre  Xarxa  de  Calor,
Fotovoltaica d’autoconsum, Comunitats Energètiques, Gestió Forestal, etc.

Projecte 2.1.2:  En l'àmbit agrari:  experiències d’èxit en la creació de taca per la lluita no
química, projectes agroecològics cooperatius, compra pública d’aliments, etc.

Projecte  2.1.3:  En  l'àmbit  turístic:  jornades  sobre  assessorament  a  les  empreses  en
ecoturisme,  empreses  i  activitats  més  respectuoses  amb  medi  natural,  certificacions  de
turisme sostenible, conservació d'actius naturals. Decàleg del bon turista.

Projecte 2.1.4:  En l'àmbit de l'administració pública i comunitat educativa:  incentivar el
consum producte local, el canvi cap edificis més eficients energèticament, incorporació del
concepte de sostenibilitat en activitat impulsades per ens públics, etc.

Programa 2.2:  Revalorar  el  potencial  de  les  comarques  rurals  en  el  procés  de  transició
ecològica

Projecte  2.2.1 L’ús  de  recursos  a  nivell  empresarial:  manual  bones  pràctiques  PIME,
beneficis dels proveïdors  locals , aprofitament de subproductes agraris, etc.

Projecte 2.2.2 L’ús de recursos a nivell domèstic: canvis de contracte energètic, consum de
producte local, gestió de residus. 

Línia 3: Impuls de la protecció i conservació mediambiental i del paisatge.

Programa 3.1: Suport a les administracions municipals en la protecció del paisatge i el medi
ambient.

Projecte 3.1.1: Moratòria a les grans infraestructures energètiques per tal de modificar el
POUM o  NNSS  amb  una  nova  zonificació  municipal  al  respecte  basa  amb  els  actius
naturals, culturals i històrics. 

Projecte 3.1.2: Redacció de la carta del paisatge com a eina de preservació de la identitat
del territori.

Projecte  3.1.3:  Impulsar  i  fomentar  la  recuperació,  conservació  i  gestió  d’ecosistemes
propis i espais naturals de la comarca. 

Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i
conservació del paisatge i el medi ambient

Projecte  3.2.1:  Anàlisi  dels  nous  paradigmes  agrícoles  i  turístic,  amb  la  conseqüent
modificació del  paisatge i  possibles vies  de conservació.  Vincular  el  turisme  i el  sector
primari amb els objectius de conservació i protecció de l'entorn natural i cultural.

Projecte  3.2.2: Foment  de l’agroecologia com a mitjà  per reduir  els  gasos hivernacle  i
preservar la biodiversitat agrícola i silvestre.

Pàgina 125 de 189



Projecte 3.2.3: Donar suport de manera sostinguda a la ciutadania i teixit empresarial en les
iniciatives de renovació i canvi cap a energies netes.

Objectiu 2. Millorar l’efectivitat dels serveis de suport a les empreses.  

Línia  4:  Definició  de  la  metodologia  de  treball  de  l’equip  tècnic  de  suport  al  teixit
empresarial 

Programa  4.1:    Planificació   de  les    tasques  dels  diferents  tècnics  que  actuen  a  escala  
comarcal fent suport a les empreses

Projecte 4.1.1 Tècnics transversals, enfortir la xarxa tècnica per  agilitzar i ampliar l'abast
dels serveis que gestionen.

Projecte 4.1.2 Tècnics sectorials,  millorar el coneixement de les  necessitats del sector i
augmentar la confiança dels agents estratègics envers l'administració.

Projecte 4.1.3 Crear una figura de coordinació d'equip de suport al teixit empresarial.

Línia 5: Suport al pla de comunicació intern i extern de l’acció pública.

Programa 5.1 Actualitzar la base de dades empresarial  s amb accés pels ens locals  

Projecte 5.1.1 Modernitzar la base de dades del teixit empresarial que inclogui informació
cabdal i de fàcil gestió i ús pels diferents departaments del Consell.

Projecte 5.1.2 Sistematitzar la recollida i actualització d'informació de les petites i mitjanes
empreses,  que permeti  fàcilment  detectar canvis  de  necessitats,  entorn o incidències del
sector.

Programa 5.2  Definir la metodologia de comunicació externa.

Projecte  5.2.1 Butlletí  informatiu,  generar  contingut  d'interès  pels  sectors  estratègics.
Establir diferents nivells d'especialització de la informació: lector especialitzat, investigació,
innovació, tendències, nous hàbits de consum, treball, empresa. 

Projecte 5.2.2 Portal web de suport i dinamització empresarial.

Projecte  5.2.3 Sistematitzar  la  informació  publicada  a  les  xarxes  socials  vinculades  al
Consell Comarcal i la interacció entre aquestes.

Programa 5.3 Definir la metodologia de comunicació interna .

Projecte 5.3.1 Campanyes de comunicació a la ciutadania per traslladar el relat territorial,
objectius i línies del pla de reactivació.

Projecte 5.3.2 Establir metodologia de comunicació i treball en els espais de participació
per tal  que procés de presa de decisions, quan es donin, siguin transparents per tots els
participants.
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Projecte 5.3.3  Realització de reunions periòdiques amb el teixit empresarial organitzades
pels tècnics del Consell Comarcal que permetin establir les accions, projectes, programes
que són de major impacte sobre els sectors o la ciutadania.

Línia 6: Facilitar recursos per l'enfortiment de les empreses i impuls a la emprenedoria.

Programa 6.1 Suport a empreses a nivell transversal.

Projecte  6.1.1 Informació  sobre  finançament  i  ajuts  públics  a  nivell  de  contractació  i
pràctiques, emprenedoria, col·lectius vulnerables.

Projecte 6.1.2 Suport a la creació d’empreses, emprenedoria.

Projecte  6.1.3  Suport  al  relleu  generacional,  impulsar  i  dinamitzar  la   borsa  d’ofertes
d’empreses en traspàs i banc de terres.

Projecte 6.1.4 Detecció de mancances i  necessitats del teixit empresarial, prospecció.

Projecte  6.1.5  Millora  de  la  competitivitat   de  les  empreses  per  mitjà  de  la  transició
energètica:

• Eficiència energètica

• Autoconsum, auto-producció

• Comunitats energètiques

• Ajuts i subvencions en l’àmbit de transició energètica

Projecte 6.1.6 Punt d’assessorament en transició energètica per a empreses.

Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat

Projecte 6.2.1 Banc de dinàmiques per generar i prioritzar propostes d’accions per resoldre
les mancances i necessitats de cada cadena de valor.

Projecte  6.2.2 Comunicació  eficient  en  finançament  i  ajuts  sectoritzat  (plans  pilot
innovadors, PSTD etc.)

Projecte  6.2.3  Noves  metodologies  per  impulsar  el  relleu  generacional  (BdT,  Borsa
d’ofertes d’empreses en traspàs)

Projecte 6.2.5 Detecció de mancances i  necessitats del teixit empresarial, prospecció.

Projecte  6.2.6 Impulsar   les  empreses  auxiliars  per  millorar  la  resiliència  dels  sectors
estratègics,  prioritzant  fomentar  l’autoproducció  energètica  mitjançant  l’impuls  a  les
instal·ladores d’energies renovables a nivell local.
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Objectiu  3.  Millorar  la  resiliència  de  l'economia  a  la  Terra  Alta,  mitjançant  la
diversificació, la innovació i la modernització dels sectors estratègics.

Línia 7: Dinamització.

Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting dels sectors estratègics agroalimentari,
turisme   i   energia  

Projecte 7.1.1 Definició d'una estratègia de comunicació en consonància amb  el model de
desenvolupament que defineixi cada sector.

Projecte  7.1.2  Creació  d'un  nou  eslògan,  missatge  i  material  audiovisual  que  permeti
identificar ràpidament quin és el model de desenvolupament sostenible que vol la comarca.

Projecte  7.1.3  Alinear  les  accions  de  comunicació  i  màrqueting  amb  els  principis  de
sostenibilitat, conservació mediambiental i responsabilitat social.

Programa  7.2:  Dinamitzar  taules  de  treball,  espais  de  debat  sectorials   proactius,
participatius, dels sectors estratègics agroalimentari, turisme, energia

Projecte 7.2.1 Tècniques participatives per fomentar la participació de la ciutadania i agents
claus, en el disseny i implementació de les accions de desenvolupament local.

Projecte 7.2.2  Espais de trobada en diferents formats per reforçar les sinergies dins del
sector privat i entre el sector públic i privat.

Programa 7.3: Impulsar els intercanvis de coneixements, visites a experiències inspiradores,
intercanvi de coneixements creatius e innovadors, comarcal i intercomarcals

Projecte 7.3.1:  Intercanvis de coneixements de model de turisme sostenible amb territoris a
on ja existeix un recorregut en els eixos principals que s'han escollit com a prioritaris des de
la diagnosi territorial, com són el turisme sostenible i valorització del paisatge de la Terra
Alta.

Projecte  7.3.2:  Intercanvis  de  coneixements  amb  nous  de  model  d’agroecologia,
d’agroturisme, d’economia circular, de cooperació entre empreses i d’implementació de la
carta del paisatge.

Projecte  7.3.2: Visita  a  territoris  on  s'estiguin  impulsant  experiències  amb  recursos
endògens similars als existents a la Terra Alta: patrimoni geològic, patrimoni cultural etc.

Línia 8: Professionalització.

Programa 8.1:  Promocionar  les  jornades  professionalitzadores  pels  sectors  on es  detecti
mancances, necessitat de reciclatge professional, reorientació o noves oportunitats

Projecte 8.1.1 Crear espais d'assessorament i acompanyament per facilitar la interacció i
cooperació entre empreses. 

Projecte 8.1.2.  Promoure cursos per incidir  en la  professionalització identificada com a
necessària dels sectors estratègics.
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Projecte 8.2.2. Crear un espai de trobada entre diferents entitats que organitzen aquest tipus
de  formació  per  tal  de  millorar  la  diversitat  i  qualitat de  l’oferta,  evitar  duplicitats,
compatibilitzar calendaris, optimitzar el finançament. etc.

Programa 8.2: Fomentar la formació   especialitzada   com a eina per millorar la competitivitat  
de les empreses.

Projecte 8.2.1 Creació de programes de formació específics adreçat a dones i joves per tal
de fomentar les vocacions per la  demanda existent al  territori.  Formació en enoturisme,
oleoturisme, turisme de natura i aventura.

Programa 8.3. Crear un espai de trobada entre diferents entitats que organitzen aquest tipus
de  formació  per  tal  de  millorar  la  diversitat  i  qualita  t   de  l’oferta,  evitar  duplicitats,  
compatibilitzar calendaris, optimitzar el finançament. etc.

Línia 9: Innovació a la Terra Alta.

Programa 9.1: Fomentar l’ús de noves tecnologies i  metodologies innovadores.

Projecte 9.1.1 Assessoraments a empreses per potenciar la incorporació d’aspectes tècnics
en la presa de decisions. 

Projecte 9.1.2 Seminaris i assessorament per capacitar en la transformació digital de les
empreses de la Terra Alta.

Programa 9.2: Cooperació amb entitats de recerca i universitats.

Projecte 9.2.1  Establir comunicació amb universitats i  entitats de recerca per identificar
projectes d’interès per la comarca.

Projecte 9.2.2 Identificar línies de finançament en recerca i innovació i posar-les a l’abast
de les empreses i entitats locals.

Projecte 9.2.3 Visibilitzar els projectes de cooperació d’entitats de recerca amb empreses i
entitats del territori o d’altres territoris rurals.

Programa 9.3: Combatre la fractura digital.

Projecte 9.3.1: Creació d'un aula virtual per afavorir les competències digitals adreçat  a
persones amb dificultats d’inserció laboral o social.

Objectiu 4: Fomentar una societat més diversa, respectuosa i participativa a la Terra
Alta.

Línia 10: Diversitat i ruralitat com pilars del desenvolupament local

Programa 10.1: Visibilitzar i protegir la diversitat i pluralitat rural. 

Projecte 10.1.1.  Campanyes de sensibilització sobre diversitat sexual, funcional, parental,
etc. mitjançant actes culturals: cinefòrums, teatre, etc.
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Projecte 10.1.2. Incorporació de contingut orientat a la celebració de la diversitat en actes
culturals o festius existents.

Programa 10.2: Millorar l’autopercepció del món rural i l'autoestima cultural i reforç del
sentiment de l'autenticitat territorial.

Projecte 10.2.1. Foment de la creació d’entitats i esdeveniments culturals, esportius o de
lleure d’àmbit comarcal.

Projecte 10.2.2.  Identificació d’iniciatives de posada en valor del  món rural,  fixació de
població, retenció de talent per promocionar-les en jornades o incloent activitats concrete en
actes culturals o festius existents.

Projecte 10.2.3. Vinculació del currículum escolar amb l’emprenedoria i la cadena de valor
del sector turístic i agroalimentari.

Projecte  10.2.4. Impuls a l’emprenedoria  social  que persegueixi  la  posada en valor  del
patrimoni local.

Projecte 10.2.5 Impulsar polítiques pel reequilibri territorial entre les zones de la comarca
més  influenciades pel sector serveis i  indústria i pels municipis amb més  predomini del
sector primari.

Programa  10.3:  Foment  de  l'arrelament,    generació  d'  oportunitats  per  fixar  població  al  
territori, perquè aquest segueixi custodiat. Dinamització cultural i artística.

Projecte  10.3.1: Estudi,  inventari  i  pla  dinamització  dels  espais  culturals  i  artístics
comarcals.

Projecte 10.3.2: Pla de dinamització i innovació de l'oferta cultural i artística pròpia.

Programa 10.4: Suport a projectes d'habitatge per augmentar la disponibilitat de lloguer i
venda.  Impulsar  polítiques  actives  d'habitatge  per  dinamitzar  els  edificis  en  desús,
deshabitats o abandonats. 

Línia 11: Impuls a una nova governança comarcal

Programa 11.1: Millora de la coordinació dels recursos humans dels ens públics i privats
orientats al foment del desenvolupament local.

Projecte 11.1.1 Augmentar la coordinació de les àrees i els agents que gestionen serveis a la
ciutadania a la comarca de la Terra Alta. 

Projecte 11.1.2 Augmentar la coordinació entre les àrees i agents en la prestació de serveis
amb  altres  comarques  i  territoris  per  impulsar  la  creació  de  projectes  compartits  entre
entitats. (objectiu enfortir la viabilitat i solvència dels projectes  futurs).

Programa 11.2: Planificació i ordenació del sistema  de funcionament de l’Acord territorial.

Projecte 11.2.1 Ampliació del coneixement i participació de personal tècnic de diferents
entitats de la comarca.

Projecte 11.2.2 Identificació, valoració i presentació de diferents models de governança.
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Projecte 11.2.3 Dinàmiques participatives per definir el sistema de funcionament.

Programa 11.3: Creació de Comissions   sectorials tècniques amb actors principals.  

Projecte 11.3.1 Taula de treball comarcal de municipis amb PAES o PAESC

Projecte  11.3.2  Comissió  de  seguiment  aplicació  del  Pla  energètic  (Empreses,  Consell
Comarcal, Ajuntaments, DIPTA, COPATE, DOTA, DOPTA, ATRTA)

Projecte 11.3.3 Comissió Agrària i agroalimentària.

Projecte 11.3.4 Comissió Foment del producte local.

Projecte 11.3.5 Comissió tècnica de Turisme.

Línia 12: Millora de l’ocupabilitat.

Programa 12.1:  Millora dels serveis ocupacionals

Projecte  12.1.1  Consolidar  el  Dispositiu  d’Inserció  sociolaboral,  estabilitzant  el  serveis
d'orientació  i  realització  d'itineraris  personalitzats  d'inserció,  i  reforçar-lo  mitjançant  la
incorporació  d’un/a  nou/va  tècnic/a  que permeti  compaginar  l’atenció  individual  que es
realitza a tots els municipis amb l’organització d'un programa estable de tallers i d'accions
d’aprenentatge i pràctiques no laborals adaptades a les necessitats formatives i ocupacionals
detectades en les empreses. Combatre la fractura digital.

Projecte  12.1.2  Millorar  a  difusió i  comunicació dels  serveis  oferits  des  del  Dispositiu
d'inserció sociolaboral, especialment a col·lectius amb especials dificultat d’inserció laboral.

Projecte 12.1.3 Incrementar les prospeccions realitzades a empreses atenent a aspectes de
necessitats  formatives  i  ocupacionals  per  afavorir  la  inserció de persones  desocupades  i
millorar l'assessorament a les empreses en matèria de beneficis i bonificacions econòmiques
en concepte de selecció de personal (intermediació laboral), pràctiques no laborals i accions
d'aprenentatge adreçades principalment a col·lectius amb dificultats d'inserció.

Projecte  12.1.4  Accions  d’aprenentatge  per  persones  aturades  vinculades  amb  les
necessitats de les empreses del sector energètic, els serveis turístics, la restauració, etc.

Objectiu  5.  Creació  d'una  unitat  tècnica  per  la  coordinació,  impuls,  seguiment  i
avaluació de les accions i programes del Pla de Reactivació socioeconòmica de la Terra
Alta.

Línia 13: Impuls i coordinació de l’execució del Pla de Reactivació Socioeconòmica de la
COVID-19

Programa 13.1     Impuls, coordinació, seguiment i avaluació de les accions presentades en  
aquest pla de reactivació

Projecte 13.1.1 Detecció de les necessitats inicials per portar a terme les accions, coordinar
i connectar els actors claus de cada acció, determinar quines són les derivacions i fonts de
finançament per a la seva execució.
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Projecte 13.1.2  Seguiment de les accions realitzades per conèixer resultats, incidències i
opcions de millora o adaptacions. Grau de resolució i consecució d'objectius.

Projecte 13.1.3 Definir un sistema d'indicadors de les accions executades, valoració i estudi
de propostes de continuïtat.

Pàgina 132 de 189



Transversalitat dels programes, relació projectes i línies   
estratègiques
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P1. Pla energètic de la Terra 
Alta.

P2. Model turístic

P3. Model agroalimentari

P4.Tècnic/a de 
desenvolupament local

P5.Tècnic/a de suport al teixit 
turístic

P6.Tècnic/a de suport al 
sector agroalimentari

P7. Coordinador/a tècnic/a.

P8. Valorització del paisatge 
360º com actiu endogen: 
Carta del Paisatge de la Terra 
Alta.

P9. Estudi de viabilitat 
d’aprofitament de 
subproductes agraris

P10. Assessorament per a la 
millora de la productivitat i 
competitivitat agrícola 

P11.Jornades participatives 
per la difusió de bones 
pràctiques en visió de 
sostenibilitat

P12.Programa d’intercanvi de 
coneixement i experiències 
turístiques: Priorat i La 
Garrotxa

P.13 Assessorament joves 
agricultors

P14.Dispositiu d'inserció 
laboral.
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P15 Oficina d'informació i 
d’assessorament per a la 
transició
energètica a la Terra Alta. 
Tècnics energètics.

P16 Impuls per a la transició a
destí turístic sostenible: La 
Via Verda de la Terra Alta. 
Next Generation.

P17 Promoció de la transició 
energètica a través dels fons 
Next Generation 

P18. Promoció de les 
instal·lacions fotovoltaiques 
per autoconsum entre PIMES 
i el sector industrial de la 
comarca

P19 Campanya informativa de
consumidors elèctrics 
domèstics.

P20 Actualització de POUM i 
NNSS

P21 Potenciar i difondre les 
Xarxes Comunitats 
energètiques.

P22.Jornades tècnic-
gastronòmiques del sector 
oleícola

P23 Foment consum producte
local

P24 Comunicació del 
producte agroalimentari.

P25 Vinculació Currículum 
escolar i sector 
agroalimentari.

P26 Foment creació  d'entitats
i esdeveniments culturals

P27 Obradors compartits

P28 Professionalització sector
agroalimentari.

P29. Seminaris i 
assessorament en 
digitalització i indústria 4.0

Pàgina 134 de 189



 

.

.
.

PLA D’ACCIÓ

Pàgina 135 de 189



Projectes prioritzats per al període 2021-2023  

En el pla d'acció que es presenta en aquest document, s'inclouen aquelles actuacions que
formen  part  de  projectes  que  suposen  una  demanda  dels  sectors,  amb major  consens  i
recorregut històric i, per tant, fa temps que es manifesten com a necessitat.

Des de l'equip tècnic del Consell Comarcal s'ha posat més atenció en aquelles accions que:

 Donen resposta  a les línies de treball que s'han plantejat com a eixos principals.
Aquestes línies estratègiques s'han identificat també per mitjà d'un procés participat,
consensuat i madurat a la Diagnosi Territorial.

 Que  plantegin  una  innovació  i  dinamització  en  la  gestió  del  model  de
desenvolupament  de  la  Terra  Alta,  cap  al  que  es  vol  encaminar  com  a  opció  i
oportunitat de territori.

La primera fase del  treball de priorització va consistir  en realitzar una prospecció dels
sectors principals: el turístic i l'agrari i agroalimentari, per identificar els actors principals i
les seves necessitats.

La segona fase  va consistir  en identificar  projectes  que poguessin donar resposta a les
principals línies de treball, tal com s'ha comentat amb anterioritat. D'aquesta manera s'inicia
un procés d'escolta mútua a través de les taules de treball i prospecció directa amb actors
claus del sector, on es van acotar una relació de possibles projectes.

A la  tercera fase es  van teixir  vincles  amb altres  entitats  de  la  mateixa comarca o de
territoris propers que desenvolupen projectes o accions similars que poden enriquir i aportar
coneixements  de  gran  valor  per  assolir  els  objectius  claus  del  pla  de  reactivació
socioeconòmica. Entre aquestes entitats podem destacar figures com la del Parc Natural dels
Ports,  Parc Natural del Delta, COPATE, Escola Agrària, L’Ateneu Cooperatiu de les Terres
de l’Ebre, Consorci d’Iniciatives Socioeconòmiques Terra Alta – Ribera d’Ebre. Aquesta
interacció permet obtenir una visió de conjunt per definir uns objectius i/o accions amb
major impacte i recorregut.

Aquest treball amb altres entitats va permetre identificar punts comuns amb els projectes del
pla d’acció que poden generar sinergies amb els que aquestes entitats ja tenen en marxa o
estan dissenyant i planificant; punt que permet unir forces i recursos, per estalviar esforços a
l’hora d'executar els projectes.
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Agents que han participat
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• Associació Hostaleria
• Terra Alta Viva
• Som Terra Roja
• Associació de Cicloturisme Bici-Ats
• Associació Lo Riu
• Associació Turisme Rural Terra Alta
• Associació cultural La Bresca
• Associació de cicloturisme de la Val de Zafán
• Denominació d’Origen del Vi de la Terra Alta
• Denominació d’Origen Protegida de l’Oli  de  la

Terra Alta
• Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre 
• Unió de Pagesos
• Jóvens Agricultors de Catalunya

• Escola Agrària de Gandesa
• IES Terra Alta
• Escola d’Enoturisme de Catalunya
• IRTA
• URV

MÓN ACADÈMIC

SOCIETAT CIVIL
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• 12 Ajuntaments
• Equip Tècnic 7 Comarques Terra Alta Més
• Oficina Jove de la Terra Alta
• AODL Gandesa
• Tècnic punt d’informació de Gandesa
• Ecomuseu
• COMEBE
• Dispositiu d’Inserció EIXAM
• Parc Natural dels Ports
• COPATE
• EUROCAT
• Punt d’informació de l’Ajuntament d’Horta de

Sant Joan
• CIS Terra Alta – Ribera
• Oficina comarcal  del  Departament  del  Servei

d’Innovació  Agroalimentària  del
Departament  d’Acció  Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

• Tècnica de turisme del Consell Comarcal Baix
Ebre

• Tècnics/ques  de  reactivació  dels  Consells
Comarcals  Ribera  d’Ebre,  Baix  Ebre  i
Montsià

• Tècnica de turisme del Consejo del Matarraña
• Director del Geoparc Origens
• Tècnica de turisme del Priorat
• IRTA
• Diputació de Tarragona 
• Servei  d’Innovació  Agroalimentària  del

Departament  d’Acció  Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural 

• Escoles de la Terra Alta
• Centre de Recursos pedagògics de la Terra Alta

ADMINISTRACIONS I
SERVEIS PÚBICS
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• Jordi Lluch, ferrer artesà 
• Tercer Primera Disseny
• Aglia Export
• Àmbit Natura, Càmping Els Ports
• Biocaseres
• Cal Tomàs
• Oli Identitat
• TurisLab
• La Creuera
• Camping La Pobla 
• Carnisseria Prieto
• Caterra
• Celler Bàrbara Forés
• Agència de viattges Garbinada
• Mirada Essentia
• Apartaments Els Abeuradors
• Restaurant Dos Pedres. La Fontcalda
• Esgambi, esports d’aventura i cicloturisme
• Lo Corral d’Arnes
• ViOrigen
• Bicisports Aubanell
• Ismael Monsonís Guia de muntanya dels Ports
• Hort de Fortunyo
• Marisa Huguet, artesana tèxtil
• L’Esquirol, esports d’aventura
• La Venta del Romer
• Tailored Tours Barcelona
• Restaurant El Chef
• Voravall
• Celler Piñol
• Blai Peris
• Forn de pa i Pastisseria Pujol
• Gemma Barrobès Vilagrassa. Granja Mústio
• Domènec Niella, Mas de Cleto
• Forn i Pastisseria Federico
• Cal Forner
• Forn Casa Mariano
• Maria Ferrer
• Rugifa Group S.L.
• Carnisseria Badoquio
• Bioespais
• Pau Urgell, emprenedor ramaderia
• Jordi Vidiella, pagès
• Finca la Despeinada
• Toni Agut, pagès
• Clementine Bonneau, emprenedora social
• Eco Riucanaletes, S.L.
• Pretensados Arnal, S.A.
• Construcciones Bot S.C.C.L
•  La Brasa Verda 
• Sol&Pa SCP
• La Cuina de la Lore

TEIXIT
EMPRESARIAL



Projecte 1.  Pla energètic de la Terra Alta: transició cap a nous models energètics i
reactivació econòmica.

Breu descripció de l’acció:
Amb el marc de la situació actual una prioritat és focalitzar  accions per a una transformació del sistema
energètic cap a un model més sostenible, i alhora aprofitar aquesta reestructuració per generar uns  llocs
de treball al territori.

Per a progressar en matèria energètica i de creació d’ocupació cal entendre que són molts els agents que
han d’intervenir, sumant forces i, per tant, coordinació dels agents, per aconseguir una major penetració
de  l’acció  en  el  sistema  territorial  i  la  societat,  per  finalment,  reorientar  el  territori  mitjançant  la
planificació energètica.

El projecte s’executa seguint una metodologia organitzada en les fases següents:

- Fase 1. Realitzar una diagnosi energètica, fent una anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació
energètica de la comarca de la Terra Alta.

- Fase 2. Determinar els objectius del Pla i fer una anàlisi estratègica a partir de la diagnosi
- Fase 3. Crear una taula de treball que permeti executar un procés de participació pública local-

comarcal de validació estratègica
- Fase 4. Elaborar i consensuar un Pla d’actuacions pels 10 anys vinents que concreti els objectius i

línies estratègiques, desglossat en programes, projectes i accions.
- Fase 5. Planificar, gestionar i executar un pla de comunicació i difusió del pla a escala municipal,

comarcal i supralocal per a divulgar els resultats del pla i el procés de participació seguit.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 1.2: Empoderar a les administracions locals en matèria ambiental  i energètica
Programa 2.1: Promoció i difusió de bones pràctiques en ens públics i entitats privades.
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació
del paisatge i el medi ambient
Programa 6.1 Suport a empreses en àmbit transversal i el reequilibri territorial
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 7.2: Dinamitzar taules de treball
Programa 8.2: Fomentar la formació especialitzada 
Programa 10.1.4: Suport a projectes d'habitatge
Programa 11.1: Millora de la coordinació 
Programa 11.3: Creació de Comissions sectorials tècniques amb actors principals.

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnics del pla de reactivació socioeconòmica.

Objectius específics de l’acció:
Entre els objectius específics del pla en destaquen:

 La lluita contra el canvi climàtic
 El manteniment del paisatge agrari del territori
 La reducció de l’impacte ambiental associada a la producció i l’ús de l’energia
 La seguretat en l’abastament energètic o mitigació del risc contra la volatilitat dels preus
 Manteniment i generació d’ocupació
 Millorar el nivell formatiu dels professionals
 Millorar la capacitat dels professionals per assumir noves feines i contractes de més envergadura
 Millorar la proactivitat del sector alhora de promocionar les energies renovables i la millora de

l’eficiència energètica
 Millorar el coneixement normatiu entre els professionals
 Promocionar als gremis locals entre la ciutadania, empreses i l’administració de la Comarca.
 Incloure clàusules en plecs públics que promoguin la vinculació de les empreses participants amb
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el territori.

Les motivacions d’aquest pla són la lluita contra el canvi climàtic, el manteniment del paisatge agrari del
territori, la reducció de l’impacte ambiental associada a la producció i l’ús de l’energia, la seguretat en
l’abastament energètic o mitigació del risc contra la volatilitat dels preus, i el manteniment i generació
d’ocupació.

Tipologia dels beneficiaris: Sector privat i públics. Comunitat educativa i agents socials.

Pressupost estimat:  34.400,00€ (IVA inclòs)

Finançament: En el marc del 7 Comarques pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Priorització: Alta

Dates d’inici i finalització previstes:  febrer de 2021 novembre 2022.
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Projecte 2.  Assessorament tècnic per al desenvolupament de les línies estratègiques
en turisme sostenible.

Breu descripció de l’acció:
L'objectiu principal d'aquesta acció és l’assistència tècnica per part d'una consultora especialitzada que
amb la interacció de la xarxa tècnica, permeti  revisar i desenvolupar les  línies estratègiques i  accions
concretes  per  la  implementació  d'un  model  de  turisme  sostenible  viable  i  eficaç  que  millori  la
competitivitat  de les empreses, generi ocupació de qualitat i el posicionament del territori com a destí
sostenible.

Fase I. Coordinació, seguiment i avaluació amb les tècniques del projecte
Sessions de coordinació, seguiment i avaluació amb les tècniques del projecte.

Fase II. Anàlisis i diagnòstic del destí.
S'analitzaran  altres  destinacions  que  estan  realitzant  apostes  estratègiques  pel  desenvolupament  d'una
oferta turística i model de desenvolupament similar a la Terra Alta.

Fase III. Grups de discussió amb devolució de DAFO
Sessions participatives on presentar un anàlisi DAFO per temàtica elaborat arran de les entrevistes.
Es definirà la visió estratègica de la destinació, el model de desenvolupament.

Fase IV. Revisar i consensuar línies d’acció.
Consensuar les línies estratègiques per resoldre les problemàtiques i aprofitar les oportunitats en l’àmbit
del turisme sostenible.  Programes estratègics i operatius on es detallaran les actuacions per tal d'assolir els
objectius i la competitivitat del producte.

Fase V Definició conjunta del pla d’acció
Consensuar  prioritzar  accions  tant  per  incloure  al  PE2022  així  com  en  altres  possibles  projectes  de
finançament publico-privat.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 2.1: Promoció i difusió de bones pràctiques en ens públics i entitats privades.
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació
del paisatge i el medi ambient
Programa 7.2: Dinamitzar taules de treball
Programa 9.2: Cooperació amb entitats de recerca i universitats.
Programa 10.1: Visibilitzar, protegir la diversitat i pluralitat rural.
Programa 11.1: Millora de la coordinació 

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnics vinculats a l'àrea de turisme.

Objectius específics de l’acció:
• Aconseguir el màxim consens de tots els agents del sector,  perquè el turisme generi riquesa i

ocupació però fent-ho de manera sostenible i integradora. 
• Millorar  la planificació turística, per revertir la seva concentració majoritària als actius principals

de natura,  per distribuir  així  els  fluxos de turistes fent  ús de tots els  recursos disponibles per
desestacionalitzar el  turisme, aconseguint  allargar la durada de les contractacions i  qualitat  de
l'ocupació.

• Millorar el rendiment de les campanyes de màrqueting a través d’una planificació més efectiva
d’aquest, per reorientar-lo segons la tipologia de client i el mercat emissor, i posicionar la Terra
Alta com a destinació sostenible, per atraure turistes d’aquestes característiques i interessos.

• Potenciar durant les diferents èpoques de l'any,  tot l’atractiu del patrimoni natural, paisatgístic,
geològic a través de la seva adequació i restauració. Aconseguir que els turistes facin un bon ús del
patrimoni natural i cultural per garantir la seva conservació.

• Continuar desenvolupant un nou sistema de governança del turisme, que garanteixi una estructura
completa i cohesionada, que gestioni els problemes en cooperació amb tots els actors claus de la
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indústria turística de la destinació. 

Tipologia dels beneficiaris: 
Sector privat de la indústria turística i agroturisme, sector públic i empreses que formen part de la cadena
de valor del sector turístic. Comunitat educativa i agents socials.

Pressupost estimat: 16.698,00€

Finançament: En el marc del 7 Comarques pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Priorització: Alta

Dates d’inici i finalització previstes:  Desembre de 2021 -  Octubre 2022
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Projecte 3. Definició del model agrari

Breu descripció de l’acció:
Impulsar i donar continuïtat al procés de governança de la Terra Alta fent un acompanyament al sector
primari per consensuar una diagnosi participativa del sector i idear conjuntament un pla d’acció enfocat a
la valorització d’una agricultura i una ramaderia sostenible a la comarca.

Fase I. Coordinació, seguiment i avaluació amb les tècniques del projecte
Sessions de coordinació, seguiment i avaluació amb les tècniques del projecte.

Fase II. Entrevistes amb diferents actors per incorporar la pluralitat del sector agrari.
Entrevistes semiestructurades per tractar les diferents problemàtiques que viu el sector així com
punts forts i oportunitats.

Fase III. Grups de discussió amb devolució de DAFO
Sessions participatives  on presentar  un DAFO per  temàtica  elaborat  arran de les  entrevistes.
Discussió i recollida de propostes d’accions. Es farà mitjançant diferents grups de discussió on
participin persones afins: socis de cooperatives (principalment productors de raïm, oliva i fruita
seca), grangers, ramaders, jóvens agricultors, productors ecològics, productors de fruita,  tècnics
(cooperatives, DOs, Departament, etc.), empreses de serveis agraris.

Fase IV. Consensuar línies d’acció amb els grups afins
Consensuar  les  línies  d’acció  per  resoldre  les  problemàtiques  i  aprofitar  les  oportunitats  en
l’àmbit del consum de producte alimentari.

Fase V. Definició conjunta del pla d’acció 
Consensuar prioritzar accions.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 10.1: Millorar l’autopercepció del món rural 
Programa 10.3: Foment de l'arrelament
Programa 11.2: Planificació i ordenació del sistema  de funcionament de l’Acord territorial.

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic  de suport al sector agrari i agroalimentari  «Treball  a les 7
comarques»

Objectius específics de l’acció:
• Articulació del sector primari, posada en comú de les principals problemàtiques.
• Detecció de les necessitats del sector.
• Augmentar la implicació del  sector agrari  en la presa de decisions conjunta pel  que fa a

polítiques públiques d’ocupació.
• Donar continuïtat a la governança de la Terra Alta, concretament en la definició del model

d’agricultura.

Tipologia dels beneficiaris: 
Sector públic i privat, especialment la pagesia i les empreses que formen part de la cadena de valor del
producte agroalimentari.

Pressupost estimat:
26.000€

Finançament: 
Pendent de finançament

Dates d’inici i finalització previstes:  
2022-2023
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Projecte 4. Tècnic/a de desenvolupament local

Breu descripció de l’acció:
El tècnic/a de desenvolupament local tindrà com a objectiu principal conèixer en profunditat les empreses
i entitats dels següents sectors, detectant-ne necessitats en termes d’ocupació i identificació de nínxols de
treball donant suport tècnic al Dispositiu d’Inserció laboral EIXAM:

 Sector serveis
 Sector industrial
 Comunitat educativa
 Entitats socioculturals especialment les que generen activitat econòmica

Aquest coneixement adquirit servirà de base per organitzar els espais participatius vinculats a l’Acord
Territorial  així  com per  proposar  accions que busquin donar  suport  i  puguin resoldre  algunes de les
necessitats  identificades en termes d’ocupació per donar suport  tècnic al  dispositiu  d’inserció laboral
EIXAM i al plantejament futur dels propers plans d’acció.
1. Prospecció empresarial i suport al Dispositiu d’inserció laboral EIXAM
2: Dinamització del marc de cooperació
3. Anàlisi de l’impacte de les actuacions efectuades
4. Gestió, tramitació i execució de les accions responsables del projecte
5. Justificació davant del SOC de l’activitat desenvolupada.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 1.2: Empoderar a les administracions locals en matèria ambiental  i energètica
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació
del paisatge i el medi ambient
Programa 4.1:  Planificació efectiva i  eficient de les  tasques dels diferents tècnics que actuen a  escala
comarcal fent suport a les empreses.
Programa 5.1 Actualitzar la base de dades empresarials amb accés pels ens locals.
Programa 5.2  Definir la metodologia de comunicació externa.
Programa 5.3 Definir la metodologia de comunicació i gestió interna.
Programa 6.1 Suport a empres a escala transversal i el reequilibri territorial
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting 
Programa 7.2: Dinamitzar taules de treball
Programa 7.3: Impulsar els intercanvis de coneixements, visites a experiències inspiradores, intercanvi de
coneixements creatius i innovadors, comarcal.
Programa  8.1:  Promocionar  les  jornades  professionalitzadores  pels  sectors  on  es  detecti  mancances,
necessitat de reciclatge professional, reorientació o noves oportunitats.
Programa  8.2:  Fomentar  la  formació especialitzada com a  eina  per  millorar  la  competitivitat  de  les
empreses.
Programa 9.1: Fomentar l’ús de noves tecnologies i modernització de metodologies.
Programa 9.2: Cooperació amb entitats de recerca i universitats.
Programa 10.1.1: Visibilitzar, protegir la diversitat i pluralitat rural.
Programa 10.1.2: Millorar l’autopercepció del món rural
Programa 10.1.4: Suport a projectes d'habitatge
Programa 11.1: Millora de la coordinació 
Programa 11.2: Planificació i ordenació del sistema  de funcionament de l’Acord territorial.
Programa 11.3: Creació de Comissions sectorials tècniques amb actors principals.
Programa 12.1:  Millora dels serveis ocupacionals
Programa 13.1  Impulsar, coordinar, fer seguiment i avaluació de les accions presentades en aquest pla de
reactivació.

Pàgina 145 de 189



Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic/a de desenvolupament local

Objectius específics de l’acció:
• Contractar les empreses que executaran les accions de les quals n’és responsable.
• Vetllar  per  la  sostenibilitat  de  les  accions:  en  l’àmbit  mediambiental,  cultural  i

socioeconòmic.
• Planificació i organització de pràctiques participatives conjuntament amb els actors claus

amb l'objectiu  de detectar  necessitats  i  consensuar  la priorització de les  accions  per
incloure l’any que ve. 

• Mantenir informat al SOC de les incidències i dels actes públics. 
• Establir els processos del servei  d’atenció a empreses.
• Donar suport tècnic al dispositiu d’inserció laboral EIXAM. 
• Conèixer en profunditat les empreses fora de l’àmbit turístic, agrari i agroalimentari les

entitats del teixit sociocultural i educatiu del territori, detectant-ne necessitats en termes
d’ocupació i identificació de nínxols de treball.

• Fer d’intermediària laboral entre empreses i persones usuàries del Dispositiu d’inserció
EIXAM. 

• Informar a les empreses del projecte “Treball a les 7 comarques“ Terra Alta Més. 
• Dinamitzar la comunicació del projecte.
• Generar coneixement quantitatiu i qualitatiu de l’impacte de les accions plantejades en el

projecte.
• Donar  a  conèixer  aquesta  informació  per  establir  línies  de  treball  futures,  i  també

ensenyar conceptes clau com; desenvolupament local, estratègia, cooperació, mecanismes
de relació, etc. 

• Donar  difusió  del  projecte,  dinamitzar  trobades  i  enxarxar  els  actors  dels  sectors  no
prioritaris, així com dels àmbits socioculturals i la comunitat educativa.

• Gestió d’expedients,  seguiment de la documentació i  redacció de documentació en la
contractació 

• d’accions (PCAP, propostes Junta de Govern, contractes, anuncis de licitació).
• Planificar i redactar conjuntament el pla d’execució del projecte.
• Involucrar aquests actors clau en el foment de la cooperació territorial. 
• Establir  indicadors  per  fer  el  seguiment  de  les  accions  i  valoració  de  l'evolució  del

sistema turístic, mesurar els resultats obtinguts, idoneïtat  de les estratègies i processos
adoptats.

• Justificar davant del SOC l’activitat desenvolupada. 

Tipologia dels beneficiaris:Institucions, empreses, entitats i persones.

Pressupost estimat: 38.835,58€

Finançament: En el marc del 7 Comarques pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Priorització: Alta

Dates d’inici i finalització previstes: Novembre de 2021 -  Octubre 2022
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Projecte 5. Tècnic/a de suport al  sector del turisme. 

Breu descripció de l’acció:
En el cas del sector turístic es donarà especial importància a detectar les dificultats a què s'enfronta el
sector  que  poden  portar  a  la  destrucció  d’ocupació,  especialment  als  autònoms.  La  prospecció  i
enxarxament  empresarial al sector turístic ha de ser el punt de partida de la definició del model turístic
de la comarca,  fomentant  la  participació i  la  cooperació entre agents.  Potenciar  i  acompanyar en la
implementació d'un model de desenvolupament turístic sostenible a la Terra Alta, com a motor econòmic
i generador d'ocupació de qualitat. Identificar nous nínxols d’ocupació en turisme i fer-ne una oportunitat
per al territori, cal fer-ho de la mà del personal tècnic del dispositiu d’inserció laboral EIXAM pensant en
el plantejament de futurs plans d’acció.
1. Prospecció empresarial i suport al dispositiu d’inserció laboral EIXAM
2. Dinamització del marc de cooperació
3. Anàlisi de l’impacte de les actuacions efectuades 
4. Gestió, tramitació i execució de les accions responsables del projecte.
5. Justificar davant del SOC de l’activitat desenvolupada.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 1.2: Empoderar a les administracions locals en matèria ambiental  i energètica
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació
del paisatge i el medi ambient
Programa 4.1:  Planificació efectiva i eficient de les  tasques dels diferents tècnics que actuen a  escala
comarcal fent suport a les empreses.
Programa 5.1 Actualitzar la base de dades empresarials amb accés pels ens locals.
Programa 5.2  Definir la metodologia de comunicació externa.
Programa 5.3 Definir la metodologia de comunicació i gestió interna.
Programa 6.1 Suport a empreses a escala transversal i el reequilibri territorial
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting 
Programa 7.2: Dinamitzar taules de treball
Programa 7.3: Impulsar els intercanvis de coneixements, visites a experiències inspiradores, intercanvi de
coneixements creatius i innovadors, comarcal.
Programa 8.1:  Promocionar  les  jornades  professionalitzadores  pels  sectors  on  es  detecti  mancances,
necessitat de reciclatge professional, reorientació o noves oportunitats.
Programa 8.2:  Fomentar  la  formació especialitzada com a  eina per  millorar  la  competitivitat  de  les
empreses.
Programa 9.1: Fomentar l’ús de noves tecnologies i modernització de metodologies.
Programa 9.2: Cooperació amb entitats de recerca i universitats.
Programa 10.1.1: Visibilitzar, protegir la diversitat i pluralitat rural.
Programa 10.1.2: Millorar l’autopercepció del món rural
Programa 10.1.4: Suport a projectes d'habitatge
Programa 11.1: Millora de la coordinació 
Programa 11.2: Planificació i ordenació del sistema  de funcionament de l’Acord territorial.
Programa 11.3: Creació de Comissions sectorials tècniques amb actors principals.
Programa 12.1: Millora dels serveis ocupacionals
Programa 13.1: Impulsar, coordinar, fer seguiment i avaluació de les accions presentades en aquest pla de
reactivació.

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic/a de suport al turisme

Objectius específics de l’acció:
• Contractar les empreses que executaran les accions de les quals n’és responsable.
• Vetllar per la sostenibilitat de les accions: a escala mediambiental, cultural i socioeconòmic.
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• Planificació  i organització de pràctiques participatives conjuntament amb els actors claus amb
l'objectiu de detectar necessitats i consensuar la priorització de les accions   per incloure l’any
vinent.

• Mantenir informat al SOC de les incidències i dels actes públics. 
• Establir els processos del servei  d’atenció a empreses.
• Conèixer en profunditat el teixit empresarial del territori, detectant necessitats de les empreses en

termes d’ocupació i identificació de nínxols de treball. 
• Donar suport tècnic al dispositiu d’inserció laboral EIXAM. 
• Gestionar les dades estadístiques turístiques, analitzar-les per disposar d'eines per la presa de

decisions.
• Fer d’intermediària laboral entre empreses i persones usuàries del Dispositiu d’inserció EIXAM. 
• Informar a les empreses del projecte “Treball a les 7 comarques“ Terra Alta Més. 
• Generar  coneixement  quantitatiu  i  qualitatiu  de  l’impacte  de  les  accions  plantejades  en  el

projecte.
• Donar  a  conèixer  aquesta  informació  per  establir  línies  de  treball  futures,  i  també ensenyar

conceptes clau com; desenvolupament local, estratègia, cooperació, mecanismes de relació, etc. 
• Donar difusió del projecte, dinamitzar trobades i enxarxar els actors de la indústria turística.
• Gestió  d’expedients,  seguiment  de  la  documentació  i  redacció  de  documentació  en  la

contractació d’accions (PCAP, propostes Junta de Govern, contractes, anuncis de licitació).
• Planificar i redactar conjuntament el pla d’execució del projecte.
• Involucrar aquests actors clau en el foment de la cooperació territorial. 
• Establir  indicadors  per  fer  el  seguiment  de les  accions i  valoració de l'evolució del  sistema

turístic, mesurar els resultats obtinguts, idoneïtat  de les estratègies i processos adoptats.
• Justificar davant del SOC l’activitat desenvolupada. 

Tipologia dels beneficiaris:Institucions, empreses, entitats i persones.

Pressupost estimat: 38.835,58€

Finançament: En el marc del 7 Comarques pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Priorització: Alta

Dates d’inici i finalització previstes: 1 Desembre de 2021 a 31 de Novembre 2022
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Projecte 6. Tècnic/a de suport al sector agrari i agroalimentari.

Breu descripció de l’acció:
El sector primari és el principal creador d’ocupació de la comarca tot i la pèrdua de pes que ha viscut els
darrers anys per la manca de relleu generacional. L’orografia de la comarca defineix la mida de les seves
explotacions i la dificultat per dur a terme certes pràctiques agrícoles, tot i això el principal desencant dels
pagesos de la zona té més a veure amb el funcionament del lliure mercat i la burocràcia cada dia més
complexa. La indústria agroalimentària, especialitzada en l’elaboració de vi i d’oli en segon terme, ha
viscut un fort creixement durant els darrers anys. La producció i elaboració amb més valor afegit, pot
tindre  una  oportunitat  de  creixement  cavant  les  noves  tendències  de  consum.  Al  mateix  temps  a  la
comarca  existeixen  diferents  entitats  que  cooperen  puntualment  entre  ells,  però  que  amb  una  visió
conjunta podrien generar un revulsiu tant  a nivell  econòmic com sociocultural.  En aquest  context  es
proposa especialitzar  les  tasques  d’una tècnica del  projecte «Treball  a les 7 comarques» cap aquests
sectors. Les principals tasques que duria a terme aquest tècnic són:

1. Conèixer en profunditat el teixit empresarial agrari i agroalimentari del territori i donar suport
tècnic al dispositiu d’inserció laboral EIXAM

2. Dinamitzar el marc de cooperació a escala institucional i tècnic. 
3. Realitzar la gestió, tramitació i execució de les accions responsables del projecte.
4. Coordinar  accions  amb  la  resta  d’àrees  del  consell  comarcal  i  altres  entitats  de  la  comarca

l’activitat  de  les  quals  té  impacte  sobre  el  sector  agroalimentari  o  persegueixen  objectius  de
desenvolupament local en un sentit més ampli.

5. Analitzar l’impacte de les actuacions realitzades en el teixit empresarial.
6. Justificar davant del SOC de l’activitat desenvolupada.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 1.2: Empoderar a les administracions locals en matèria ambiental  i energètica
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació
del paisatge i el medi ambient
Programa 4.1: Planificació efectiva i eficient de les tasques dels diferents tècnics que actuen a escala
comarcal fent suport a les empreses.
Programa 5.1 Actualitzar la base de dades empresarials amb accés pels ens locals.
Programa 5.2  Definir la metodologia de comunicació externa.
Programa 5.3 Definir la metodologia de comunicació i gestió interna.
Programa 6.1 Suport a empreses a escala transversal i el reequilibri territorial
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting 
Programa 7.2: Dinamitzar taules de treball
Programa 7.3: Impulsar els intercanvis de coneixements, visites a experiències inspiradores, intercanvi de
coneixements creatius i innovadors, comarcal.
Programa  8.1:  Promocionar  les  jornades  professionalitzadores  pels  sectors  on  es  detecti  mancances,
necessitat de reciclatge professional, reorientació o noves oportunitats.
Programa 8.2:  Fomentar  la  formació especialitzada com a  eina  per  millorar  la  competitivitat  de  les
empreses.
Programa 9.1: Fomentar l’ús de noves tecnologies i modernització de metodologies.
Programa 9.2: Cooperació amb entitats de recerca i universitats.
Programa 10.1.1: Visibilitzar, protegir la diversitat i pluralitat rural.
Programa 10.1.2: Millorar l’autopercepció del món rural
Programa 10.1.4: Suport a projectes d'habitatge
Programa 11.1: Millora de la coordinació 
Programa 11.2: Planificació i ordenació del sistema  de funcionament de l’Acord territorial.
Programa 11.3: Creació de Comissions sectorials tècniques amb actors principals.
Programa 12.1:  Millora dels serveis ocupacionals
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Programa 13.1: Impulsar, coordinar, fer seguiment i avaluació de les accions presentades en aquest pla de
reactivació.

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic/a de suport al sector agrari i agroalimentari.

Objectius específics de l’acció: 
• Aconseguir conèixer en profunditat  el  teixit  empresarial  del sector agrari  i  agroalimentari  del

territori, detectant necessitats de les empreses en termes d’ocupació i identificació de nínxols de
treball.

• Donar a conèixer aquesta informació per establir línies de treball futures
• Contractar les empreses que executaran les accions de les quals n’és responsable 
• Planificar accions vinculades a aquest sector o intersectorials que l’incloguin per a la següent

anualitat
• Dinamitzar les trobades amb les taules sectorials per consensuar necessitats i propostes d’accions,

entre altres coses
• Establir el procediment el servei d’atenció a empreses agràries i agroalimentàries.
• Donar suport tècnic al dispositiu d’inserció laboral EIXAM.
• Fer d’intermediària laboral entre empreses i persones usuàries del Dispositiu d’inserció EIXAM. 
• Generar sinergies amb àrees del Consell  Comarcal i  altres entitats la tasca de les quals té un

impacte en el desenvolupament local i la creació d’ocupació
• Col·laborar en l’execució d’accions d’aquestes àrees i entitats que tenen impacte sobre el sector

agrari o agroalimentari
• Informar a les empreses del projecte “Treball a les 7 comarques“ Terra Alta Més. 
• Generar  coneixement  quantitatiu  i  qualitatiu  de  l’impacte  de  les  accions  plantejades  en  el

projecte.
• Donar difusió del projecte.
• Gestió d’expedients, seguiment de la documentació i redacció de documentació en la contractació

d’accions (PCAP, propostes Junta de Govern, contractes, anuncis de licitació).
• Planificar i redactar conjuntament el pla d’execució del projecte.
• Involucrar actors clau en el foment de la cooperació territorial. 
• Mantenir informat al SOC de les incidències i dels actes públics. 
• Justificar davant del SOC l’activitat desenvolupada.

Tipologia dels beneficiaris:Institucions, empreses, entitats i persones.

Pressupost estimat: 38.835,58€

Finançament: En el marc del 7 Comarques pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Priorització: Alta

Dates d’inici i finalització previstes: Novembre de 2021 - Octubre 2022
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Projecte 7. Coordinador/a de dinamització local

Breu descripció de l’acció:
La cooperació entre àrees del Consell Comarcal es dona en poc habitualment i sovint més  a voluntat dels
tècnics  que  per  una  qüestió  d’equip  de  treball.  El  potencial  d’aquesta  institució  podria  augmentar
considerablement  amb la  dedicació d’una  persona  a  la  coordinació.  Aquesta  mai  ha de  substituir  les
reunions necessàries amb gerència o l’equip polític, sinó crear sinergies entre els tècnics.
Durant els primers 6 mesos aquesta posició hauria de realitzar les següents tasques:

1. Determinar de les tasques dels diferents tècnics que actuen a escala comarcal fent suport a les
empreses. Pel que fa als tècnics de suport a empreses diferenciant entre transversals i sectoritzats.

2. Juntament amb els caps d’àrea millorar la comunicació pel que fa als mitjans de comunicació
externa i molt especialment pel que fa a metodologia de comunicació tant interna com externa.

3. Seguiment de les noves eines o metodologies participatives.
4. Generar material  per fer dinàmiques participatives,  posar-lo o disposició dels i  les tècniques i

assegurar la seva utilització.
Posteriorment:

5. Reunions setmanals amb cada àrea de treball. (2 h)
6. Acordar objectius quinzenals per cada àrea i fer seguiment.
7. Identificació de projectes i activitats en què la col·laboració entre àrees és necessària.
8. Reunions quinzenals amb les àrees que ja cooperen o les que s’identifiquin com col·laboracions

necessàries.
9. Reunions mensuals amb tots els caps d’àrea.
10. Identificar possibles entitats o institucions amb les quals col·laborar.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 4.1: Planificació efectiva i eficient de les tasques dels diferents tècnics.
Programa 5.1 Actualitzar la base de dades empresarials amb accés pels ens locals.
Programa 5.2  Definir la metodologia de comunicació externa.
Programa 5.3 Definir la metodologia de comunicació i gestió interna.
Programa 6.1 Suport a empreses a escala transversal i el reequilibri territorial
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat 
Programa 7.2: Dinamitzar taules de treball
Programa 9.2: Cooperació amb entitats de recerca i universitats.
Programa 10.1.1: Visibilitzar, protegir la diversitat i pluralitat rural.
Programa 10.1.2: Millorar l’autopercepció del món rural
Programa 11.1: Millora de la coordinació 
Programa 11.2: Planificació i ordenació del sistema  de funcionament de l’Acord territorial.
Programa 11.3: Creació de Comissions sectorials tècniques amb actors principals.
Programa 12.1:  Millora dels serveis ocupacionals
Programa 13.1: Impulsar, coordinar, fer seguiment i avaluació de les accions presentades en aquest pla de
reactivació.

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Gerència

Objectius específics de l’acció: 
• Millorar l’eficiència de les tasques desenvolupades per l’ens
• Assegurar cooperació i la bona relació entre els i les tècniques
• Identificar projectes amb quins establir col·laboració en l’àmbit del desenvolupament local

Tipologia dels beneficiaris: Institucions, empreses, entitats i persones.

Pressupost estimat: 43,835,58€

Finançament: Pendent de finançament.
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Priorització: Alta.

Dates d’inici i finalització previstes: 2022-2023
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Projecte  8.  La  valorització  del  paisatge  360º  com  actiu  endogen  de  l’activitat
econòmica i millora de la qualitat d’ocupació al territori Elaboració de la Carta del
Paisatge de la Terra Alta 

Breu descripció de l’acció:
D’acord amb les conclusions obtingudes a les taules de treball d’agroalimentari i turisme i de les  quatre
línies estratègiques sorgides de la recent diagnosi socioeconòmica: protegir, ordenar, gestionar, millorar i
donar valor als paisatges de la comarca esdevé un dels elements identitaris més importants i un recurs
econòmic i de desenvolupament local de primer ordre. 
Els paisatges de la Terra Alta són una expressió de la seva identitat, i és en aquest àmbit comarcal on la
seva gestió pot ser més eficaç, recolzada en polítiques actives en pro d’un desenvolupament sostenible del
territori. 
La Carta del paisatge de la Terra Alta pretén servir com a referent per a aquestes polítiques d’ordenació del
territori i sectorials, per a la cooperació municipal i entre les diferents administracions que incideixen en el
territori, i en definitiva, com a referent d’accions per a la dinamització i valorització dels actius del territori
i per un millor desenvolupament local. 
L’objectiu principal d’aquesta acció és l’elaboració de la Carta del Paisatge d’acord amb la llei 8/2005 de 8
de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya i amb el Reglament que la desenvolupa,
convertint la Terra Alta, en la primera comarca de les Terres de l’Ebre en implantar-ne. 
L’elaboració de la Carta del Paisatge és un procés que requereix tant el treball d’un equip d’experts, com el
desenvolupament  d’estratègies  participatives,  de  mediació i  de  concertació.  Les  fases  de la  Carta  del
Paisatge: 
Fase I: Redacció de la diagnosi de les dinàmiques i tendències del paisatge
Fase II. Definició dels objectius de qualitat paisatgística i de les estratègies d’intervenció.
Fase III. Elaboració del Programa de gestió del paisatge i signatura del Document d’Acords:

 Redacció del Programa de Gestió del Paisatge
 Signatura del document de consens de la Carta del Paisatge de la Terra Alta

Fase IV. Planificació de la implementació de la Carta del Paisatge.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 2.1: Promoció i difusió de bones pràctiques en ens públics i entitats privades.
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació
del paisatge i el medi ambient
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting
Programa 7.2: Dinamitzar taules de treball
Programa 9.2: Cooperació amb entitats de recerca i universitats.
Programa 10.1.: Visibilitzar, protegir la diversitat i pluralitat rural.
Programa 11.1: Millora de la coordinació 
Programa 13.1  Impulsar, coordinar, fer seguiment i avaluació de les accions presentades en aquest pla de
reactivació.

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic/a desenvolupament local

Objectius específics de l’acció:
• Fer valdre el patrimoni paisatgístic com actiu fonamental pel desenvolupament econòmic de la

Terra Alta.
• Mantenir la integritat visual i paisatgística i l’habitabilitat dels nuclis urbans de la comarca.
• Protegir, gestionar i conservar els hàbitats naturals i les formacions geològiques d’interès.
•  Fomentar el mosaic agrícola tradicional i les noves formes de conreu, així com l’aprofitament

dels recursos i l’ús turístic i de gaudi del territori, de forma respectuosa amb el medi. 
• Identificar els paisatges degradats i banals per tal de restaurar-los en un futur.
• Augmentar la conscienciació i el coneixement sobre el paisatge a la comarca.
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• Desenvolupar una política comarcal de promoció i protecció del paisatge de la comarca per tal de
crear i fomentar l’ocupació de qualitat vinculada als valors paisatgístics.

• Adequar les polítiques públiques de la Terra Alta a les necessitats del territori i amb les línies
establertes per Europa que es comprometen amb valors, on la protecció, ordenació i gestió del
paisatge  són  activitats  que  contribueixen  a  la  creació  d’ocupació,  qualitat  de  vida  i  benestar
material i espiritual per a les persones.

Tipologia dels beneficiaris: 
Actors institucionals,  Actors econòmics,  Actors socials,  Líders intel·lectuals o de reconegut prestigi  o
Experts,  Líders  d’opinió,  Ciutadania,  Públic  extern  al  territori  (empreses  i  possibles  inversors,  altres
ciutats/territoris, turistes, residents potencials)

Pressupost estimat: 18.131,00€

Finançament: En el marc dels Fons Europeus Next Generation.

Priorització: Alta.

Dates d’inici i finalització previstes:  Gener 2022 - Desembre 2022

Pàgina 154 de 189



Projecte 9. Estudi de viabilitat d’aprofitament de subproductes agraris

Breu descripció de l’acció:
Estudi de viabilitat que inclogui inventari i diagnosi, propostes de metodologia de recollida i aplec de
subproducte i tenint en compte aquestes dues variables, propostes de possibles instal·lacions.
Coordinació, seguiment i avaluació
Es realitzarà amb equip tècnic i  entitats representatives del sector DOP de l’oli,  DO del vi,  Unió de
Pagesos, Joves Agricultors de Catalunya, Escola Agrària.
Inventari i diagnosi
Quantificació del subproducte de les indústries agroalimentàries 
Factors determinants en la recollida de subproducte agrari

 Tècniques per optimitzar la recollida de subproductes
 Maquinària necessària i costos 
 Treballadores per a la recollida i hores de treball diàries
 Altres costos a contemplar
 Estudi de viabilitat econòmica de la recollida 

Possibilitats d’aprofitament de subproductes a la Terra Alta 
Es valoraran diferents alternatives entre les quals: compostatge, generació d’energia, aprofitament d’alt
valor afegit.
Presentació de l’estudi.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació
del paisatge i el medi ambient
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat

Entitat que executa l’acció: 
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció: 
Tècnic/a de suport al teixit agrari i agroalimentari

Objectius específics de l’acció:
 Valorar la viabilitat de generar activitat econòmica i llocs de treball a partir de l’aprofitament de

subproductes agraris
 Inventariar la quantitat i distribució territorial de diferents subproductes agraris provinents de

l’activitat agrària tant agrícola com ramadera i de les indústries agroalimentàries.
 Identificar els factors condicionants en la recollida i aplec d’aquests subproductes.
 Valorar diferents tipus d’aprofitament instal·lacions i ubicacions

Tipologia dels beneficiaris:
Empreses agràries i agroalimentàries generadores de subproductes agraris.

Pressupost estimat: 18.148,00€

Finançament: En el marc del 7 Comarques pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Dates d’inici i finalització previstes: Gener 2022 - Juliol 2022
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Projecte  10.  Assessorament  per  a  la  millora  de  la  productivitat  i  competitivitat
agrícola a partir del maneig de plagues i de l’estudi de l’afectació del canvi climàtic
sobre aquests

Breu descripció de l’acció:
L’acció consistirà en l’assessorament en maneig de plagues a petits  productors agraris.  Per tal  que la
informació extreta no només millori la competitivitat dels assessorats sinó que es pugui fer extensiva a la
resta de productors, s’intentarà que els assessorats representin la màxima pluralitat. A més es prendran
dades meteorològiques i de caiguda de l’oliva.
Coordinació, seguiment i avaluació

 Reunions amb l’equip tècnic  i  entitats  col·laboradores  per  fer  seguiment  i  establir  formes  de
comunicació entre les entitats i amb els productors per tal de fer extensiva la informació extreta de
l’assessorament personalitzat

Fase I. Diagnosi prèvia individual: 
 Reunió inicial grupal 
 Planificació de la instal·lació en finques del trampeig i estacions meteorològiques.
 Visita en finca per conèixer el seu estat i la gestió realitzada:
 Instal·lació de trampeig i estacions meteorològiques

Fase II: Sessions formatives sobre identificació de grau d’afectació de plagues
 Sessions formatives per grups de productors en finca:

o Identificar els graus d’afectació plagues
o Millorar l’efectivitat del maneig en relació amb diferents variables

Fase III: Assistència tècnica personalitzada: 
 Presa de dades sistematitzada
 Gestió d’avisos als productors
 Informe resum sobre afectació anual,  suggeriments  de tractament  i  propostes  de canvis  en el

maneig per millorar la qualitat i productivitat de l’explotació.
Fase IV: Sessió final de retorn en la qual s’exposaran els resultats globals de l’acció, incidències i les
propostes de millora a realitzar i/o de continuïtat de l’acció.

Programes als quals dona suport:
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació
del paisatge i el medi ambient
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 8.2: Fomentar la formació especialitzada 

Entitat que executa l’acció: 
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció: 
Tècnic/a de suport al teixit agrari i agroalimentari

Objectius específics de l’acció:
 Augmentar la competitivitat dels i les productores agrícoles mitjançant la professionalització en

incorporar criteris tècnics a la presa de decisions.
 Millorar la productivitat mitjançant la millora de l’eficiència dels tractaments i per tant reduint

costos; augmentant qualitat i quantitat de producte
 Recolzar i impulsar les entitats d’assessorament agrícola de la comarca com a part de la cadena de

valor agrària
 Detectar millores o canvis introduïts en el maneig de plagues
 Afavorir el desenvolupament sostenible generant consciència sobre les necessitats de les activitats

productives
 Reduir  la  desaparició  de  varietats  autòctones,  com  l’empeltre;  retenir  coneixement  agrari  al

territori
 Prevenir l’afectació de plagues en els cultius
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 Començar  a  recollir  dades  sistemàtiques  per  tal  de  poder  determinar  si  els  canvis  en  la
climatologia local tenen implicació directa sobre la caiguda de l’oliva.

 Detectar altres necessitats d’assessorament
 Orientar la producció agrícola comarcal cap als objectius de l’Agenda 2030 de la UE com: garantir

aliments  saludables,  assequibles  i  sostenibles;  combatre  el  canvi  climàtic,  preservar  la
biodiversitat, reforçar l’agricultura ecològica.

Tipologia dels beneficiaris:
Directament: 60 productors.
Indirectament: 2270 productors, 1020 productors dels quals vinculats a la Denominació d’Origen del vi i
1250 a la DO Protegida de l’oli.

Pressupost estimat: 30.250,00€

Finançament:  En el marc del 7 Comarques pel Servei d'Ocupació de Catalunya. (90% SOC – 10%
Consell Comarcal de la Terra Alta)

Dates d’inici i finalització previstes: Març de 2022 – Octubre 2023
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Projecte 11.  Jornades  participatives per la difusió de bones pràctiques en visió de
sostenibilitat.

Breu descripció de l’acció:
Aquesta acció té com a objectiu realitzar diferents jornades-campanyes de conscienciació, sensibilització  i
formació  tant de la població com dels actors principals de la indústria turística i els  turistes que visiten  la
Terra Alta. Envers els actius naturals com el patrimoni geològic, conservació i protecció de la biodiversitat
i geodiversitat, els recursos hídrics i la  qualitat del cel nocturn de la Terra Alta. I com es vinculen aquests
actius naturals, la seva protecció i conservació amb  les tradicions, l'artesania, l'art, l'agroturisme, el turisme
actiu, turisme de salut i benestar, l'ecoturisme per anar teixint de manera participativa i consensuada un
model de turisme sostenible.
Aquestes jornades han de donar suport i fer valdre la importància que el sector turístic es transformi cap a
un model de turisme sostenible, sostingut i inclusiu, promovent la participació ciutadana en aquest procés
de reconversió.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 2.1: Promoció i difusió de bones pràctiques en ens públics i entitats privades.
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.1: Suport a les administracions municipals en la protecció del paisatge i el medi ambient.
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació del
paisatge i el medi ambient
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting 
Programa 9.2: Cooperació amb entitats de recerca i universitats.
Programa 10.1: Visibilitzar, protegir la diversitat i pluralitat rural.
Programa 11.1: Millora de la coordinació 

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic/a al teixit empresarial de turisme.

Objectius específics de l’acció:
• Integrar en la població, visitants i sector privat el concepte de sostenibilitat com a estratègia per la

integració de l'ecologia, la cultura i l'economia, com a valor agregat generador d'un augment de la
prosperitat  del  territori  quant  a  la  qualitat  de  vida,  beneficis  socioeconòmics  i  condicions
ambientals.

• Conscienciar sobre la necessitat de l'aprofitament racional dels recursos naturals, per garantir a tota
la població present i futura la qualitat  de l'entorn natural digna.

• Impulsar i potenciar el respecte de la diversitat biològica, geològica, cultural, tradicions i costums
del territori. 

• Fomentar la transferència de coneixement, conscienciació  i transformació del sector turístic a les
zones rurals, pel pas cap a una economia capaç d'adaptar-se als requeriments del canvi climàtic.

• Impulsar la implementació dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) a l'estratègia de
les organitzacions i empreses del sector turístic.

Tipologia dels beneficiaris: 
Actors institucionals, Actors econòmics, Actors socials,  Ciutadania, Públic extern al territori (empreses,
altres ciutats/territoris, turistes, residents potencials)

Pressupost estimat: 2.178,00€

Finançament: En el marc de Fons Europeus, en col·laboració amb entitats com Parc Naturals dels Ports
o COPATE.

Priorització: Alta.

Dates d’inici i finalització previstes:  Febrer de 2022 - Juny 2022
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Projecte  12.  Intercanvi  de coneixements  i  experiències   a  destins  amb un model
turístic sostenible implantat.

Breu descripció de l’acció:
Aquesta acció té com a objectiu realitzar dos intercanvis de coneixements amb territoris a on ja existeix
un recorregut en els eixos principals que s'han escollit com a prioritaris des de la diagnosi territorial, com
són el turisme sostenible i valorització del paisatge de la Terra Alta.
Aquests intercanvis de coneixements han de donar suport i reforçar la importància que el sector turístic es
vol reconvertir cap a un model de turisme sostenible. Es vol potenciar i promoure la transformació del
turisme i arrelar  conceptes com l'economia circular,  disminució de la petjada de carbó, millora de la
identitat territorial, el treball en equip entre municipis i augmentar la solidesa de l'economia del territori.
Es planteja fer-ho  mitjançant experiència de dos territoris que actualment ocupen un posicionament en
turisme de  natura  i  responsable  destacat,  però  que  al  mateix  temps La Terra  Alta  comparteix certes
característiques paisatgístiques i socioeconòmiques comunes.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 2.1: Promoció i difusió de bones pràctiques en ens públics i entitats privades.
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació
del paisatge i el medi ambient
Programa 5.1 Actualitzar la base de dades empresarials amb accés pels ens locals.
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 8.1: Promocionar les jornades professionalitzadores 
Programa 10.1.1: Visibilitzar, protegir la diversitat i pluralitat rural.
Programa 10.2: Millorar l’autopercepció del món rural
Programa 11.1: Millora de la coordinació 

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic/a al teixit empresarial de turisme.

Objectius específics de l’acció:
• Afavorir les sinergies entre empreses turístiques del territori, i amb els territoris visitats.
• Aconseguir eines i establir metodologies per avançar cap al model propi de la Terra Alta.
• Sensibilitzar i corresponsabilitzar als actors turístics per la seva tasca de conservació del paisatge

i els valors naturals.
• Conèixer i identificar els actors de la comarca interessats amb el model de turisme sostenible.
• Conèixer i identificar els productes de  turisme sostenible d'èxit que s'estan treballant en altres

territoris.
• Conèixer i impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i sostenible.
• Promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç

d'adaptar-se al canvi climàtic en els sectors agrari i alimentari.
• Fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic a la Terra

Alta.

Tipologia dels beneficiaris: 
Actors institucionals, Actors econòmics, Actors socials,  Ciutadania, Públic extern al territori (empreses,
altres ciutats/territoris, turistes, residents potencials)

Pressupost estimat: 2.500,00€

Finançament: En el marc del 7 Comarques pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Priorització: Alta.

Dates d’inici i finalització previstes:  Març de 2022 - Setembre  2022
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Projecte  13.  Assessorament  a  productors  agraris:  noves  oportunitats
agroalimentàries a la Terra Alta

Breu descripció de l’acció:
Millorar la competitivitat dels i les productores agrícoles mitjançant la professionalització en incorporar
criteris tècnics a la presa de decisions, per tal d’incrementar les possibilitats d’èxit en la integració de
noves formes de maneig, nous cultius i entrada en la transformació de petites empreses del sector primari.
Per altra banda, l’interès a assessorar els agricultors jóvens per millorar les seves possibilitats d’èxit té a
veure amb la capacitat de crear ocupació que es preveu en aquestes petites explotacions d’aquí a uns anys.
Fase 1: Difusió de l’acció, selecció dels i les candidates i reunió inicial.
Fase 2: Diagnòstic de l’explotació. En totes les activitats de la fase hi haurà una constant comunicació
entre l’assessoria i els i les productores.
Fase 3: Reunió d’intercanvi entre els assessorats per compartir els resultats i els punts destacables del
procés així com per avaluar la mateixa acció.

Programes als quals dona suport:
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació
del paisatge i el medi ambient
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 9.1: Fomentar l’ús de noves tecnologies i de metodologies empresarials

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic de suport al sector agrari i agroalimentari del projecte
«Treball a les 7 comarques»

Objectius específics de l’acció:
• Identificar talent empresarial en el sector i retenir-lo al territori.
• Donar eines de planificació als i les petites productores agràries tant pel que fa a aspectes

agronòmics com logístics, econòmics o relacionats amb recursos humans.
• Aproximar i fer valdre la importància dels assessoraments tècnics en el sector.
• Generar xarxa i sinergies entre diferents productors, especialment els i les assessorades.
• Detectar millores introduïdes en el procés productiu i suggerir-ne de noves.
• Foment d’una agricultura ambientalment més sostenible a la comarca.
• Incrementar les possibilitats de creació d’ocupació.
• Promocionar i difondre el projecte en la seva totalitat.

Tipologia dels beneficiaris: 
Autònoms  agraris  i  petites  empreses  amb  voluntat  d’innovació  i  dificultat  per  implementar-les,
especialment  joves  agricultors  que  segueixen  amb l’activitat  familiar  i  es  troben amb dificultats  per
modificar-la, la qual cosa en alguns casos pot portar a l’abandó de l’activitat.

Pressupost estimat: 18.335,00€

Finançament:  En el marc del 7 Comarques pel Servei d'Ocupació de Catalunya. (90% SOC – 10%
Consell Comarcal de la Terra Alta)

Dates d’inici i finalització previstes:  Març de 2022 - Novembre 2022
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Projecte 14. Dispositiu d’Inserció Laboral EIXAM / Tècnic orientació

Breu descripció de l’acció:
El  Dispositiu  d’Inserció  Laboral  EIXAM té  la  finalitat  d’orientar  i  acompanyar  a  través  d’itineraris
personalitzats  d’inserció  adaptats  a  les  necessitats  de  les  persones  desocupades  o  d’aquelles  que
manifesten la voluntat de fer una reinvenció o millora ocupacional, prioritzant el suport a les persones de
col·lectius considerats en risc d’exclusió social i que per aquest motiu tenen més dificultats d’accés al
mercat laboral.  En els serveis que s’ofereixen des del Dispositiu d’Inserció Laboral EIXAM adreçats a les
empreses,  especialment  en  el  Servei  d’Intermediació  Laboral,  és  clau  la  prospecció  ocupacional  per
conèixer les necessitats de les empreses en relació amb perfils ocupacionals, llocs de treball de difícil
cobertura, i necessitats formatives en els perfils competencials, així com per la millora de la competitivitat
empresarial.

Programes als quals dona suport tot el dispositiu:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 4.1: Planificació efectiva i eficient de les tasques dels diferents tècnics que actuen a escala
comarcal fent suport a les empreses.
Programa 5.1 Actualitzar la base de dades empresarials amb accés pels ens locals.
Programa 5.2  Definir la metodologia de comunicació externa.
Programa 5.3 Definir la metodologia de comunicació i gestió interna.
Programa 6.1 Suport a empreses a escala transversal i el reequilibri territorial
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting 
Programa  8.1:  Promocionar  les  jornades  professionalitzadores  pels  sectors  on  es  detecti  mancances,
necessitat de reciclatge professional, reorientació o noves oportunitats.
Programa  8.2:  Fomentar  la  formació especialitzada com a  eina  per  millorar  la  competitivitat  de  les
empreses.
Programa 9.1: Fomentar l’ús de noves tecnologies i modernització de metodologies. 
Programa 9.3: Combatre la fractura digital
Programa 10.1.1: Visibilitzar, protegir la diversitat i pluralitat rural.
Programa 10.1.2: Millorar l’autopercepció del món rural
Programa 11.1: Millora de la coordinació 
Programa 12.1:  Millora dels serveis ocupacionals
Programa 13.1: Impulsar, coordinar, fer seguiment i avaluació de les accions presentades en aquest pla de
reactivació.

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic/a d’inserció i orientació laboral

Objectius específics de l’acció:
 Acompanyar les persones en l’elaboració i desenvolupament del seu pla individual d’inserció

laboral i recerca de feina.

 Afavorir la millora de les competències personals, professionals i tècniques necessàries per
incrementar el nivell d’ocupabilitat de les persones.

 Promoure actuacions de prospecció del mercat laboral, accions d’aprenentatge i de pràctiques
no laborals

 Afavorir la contractació de persones a la comarca de la Terra Alta

 Millorar l’accessibilitat al mercat de treball ordinari.

 Afavorir  el  manteniment  de  l’ocupació  a  través  d’un  acompanyament  en  la  inserció,
postinserció i en la realització de pràctiques no laborals

 Actuar de manera descentralitzada per arribar a la totalitat dels municipis de la Terra Alta
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 Realitzar  actuacions  integrades  i  accions  complementàries  entre  comarques  del  Projecte
Treball a les 7 comarques

 Difondre i donar a conèixer el Dispositiu d’inserció EIXAM

Tipologia dels beneficiaris: 
Persones inscrites com a demandants d'ocupació i en especial persones amb dificultats d’accés al mercat
laboral ja sigui perquè pertanyen a un col·lectiu de risc (majors de 45 anys, dones, aturats/ades de llarga
durada, joves amb un nivell  baix de formació, persones amb diversitat funcional) o perquè necessiten
millorar el coneixement de les eines, canals i tècniques per accedir al mercat laboral de la Terra Alta.
També són beneficiàries del Dispositiu d’Inserció Laboral aquelles empreses que busquen suport en la
difusió de les seves ofertes laborals o en els processos de definició de perfils (mapes ocupacionals) i
selecció de personal.

Pressupost total de tot el dispositiu: 89.086,16€

Finançament: En el marc del 7 Comarques pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Priorització: Alta.

Dates d’inici i finalització previstes: Novembre de 2021 – Octubre de 2022
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Tècnic/a d’inserció i orientació laboral

Breu descripció de l’acció:
El/la tècnic/a d’orientació i inserció laboral realitzarà accions orientades a facilitar la incorporació de les
persones  al  mercat  laboral,  duent  a  terme  accions  de  diagnòstic,  informació,  orientació,  motivació,
assessorament i acompanyament a les persones usuàries del Dispositiu d’Inserció EIXAM en la definició,
especialment en els casos amb dificultats per obtenir un lloc de treball, amb l’objectiu de millorar la seva
ocupabilitat i assolir la seva incorporació al mercat laboral així com el manteniment i/o millora del seu
lloc de treball.

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic/a d’inserció i orientació laboral

Objectius específics de l’acció:
 Realitzar la difusió del Dispositiu d’Inserció EIXAM i la programació de les accions individuals

descentralitzades als municipis de la comarca.

 Informar a les persones usuàries de les possibles accions  individuals i en grup que poden realitzar
al Dispositiu d’Inserció Laboral EIXAM.

 Realitzar el diagnòstic de la situació ocupacional de la persona.

 Acompanyar a les persones usuàries del Dispositiu d’Inserció en l’elaboració i desenvolupament
del seu itinerari i en el procés de recerca de feina.

 Implementa les actuacions d’inserció laboral compreses en l’itinerari

 Coordinar-se  amb  els  tècnics  de  suport  al  teixit  turístic,  agroalimentari  i  de  suport  al  teixit
empresarial per promoure prospeccions del mercat laboral, accions d’aprenentatge i de pràctiques
no laborals tenint en compte la realitat del territori.

 Realitzar acompanyament en la inserció, postinserció i en la realització de pràctiques no laborals
per afavorir l’accés i manteniment als llocs de treball

 Donar suport en les tasques de disseny, planificació, creació i implementació d’accions de grup
per a la millora de competències, recerca de feina i accions d’aprenentatge.

 Donar Suport en la difusió de les ofertes, la definició dels perfils i els processos de selecció de les
empreses que utilitzin el Servei d’Intermediació Laboral.

Tipologia dels beneficiaris: 
Persones inscrites com a demandants d'ocupació i en especial persones amb dificultats d’accés al mercat
laboral ja sigui perquè pertanyen a un col·lectiu de risc (majors de 45 anys, dones, aturats/ades de llarga
durada, joves amb un nivell  baix de formació, persones amb diversitat funcional) o perquè necessiten
millorar el coneixement de les eines, canals i tècniques per accedir al mercat laboral de la Terra Alta.
També són beneficiàries del Dispositiu d’Inserció Laboral aquelles empreses que busquen suport en la
difusió de les seves ofertes laborals o en els  processos de definició de perfils  (mapes ocupacionals)  i
selecció de personal.

Pressupost estimat: 38.835,58€

Dates d’inici i finalització previstes: Novembre de 2021 – Octubre de 2022
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Tècnic/a de capacitació i programes ocupacionals

Breu descripció de l’acció:
El/la tècnic/a de capacitació i programes ocupacionals gestionarà el disseny, planificació i implementació
de  les  accions  de  capacitació  competencial  i  programes  ocupacionals  que  puguin  afavorir  el
desenvolupament  i  millora  de  competències  personals  i  professionals,  competències  de  base  i
transversals, que puguin afavorir una millora de l’ocupabilitat de les persones a mitjà i llarg termini.
Aquest/a tècnic/a també unificarà l’oferta territorial de programes ocupacionals i subvencions existents
en matèria d’ocupació i formació per afavorir-ne l’accés de tota la població.

Entitat que executa l’acció: 
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic/a de capacitació i programes ocupacionals

Objectius específics de l’acció:
 Realitzar  la  difusió  del  Dispositiu  d’Inserció  EIXAM  i  la  programació  de  les  accions

individuals descentralitzades als municipis de la comarca.
 Informar a les persones usuàries de les possibles accions  individuals i en grup que poden

realitzar al Dispositiu d’Inserció Laboral EIXAM.
 Programar,  dissenyar  i   implementar  accions  de  capacitació  competencial,  definir  els

objectius i establir temporalització.
 Elaborar  material  i  propostes  didàctiques  adaptant-lo  als  col·lectius  participants  en  les

accions.
 Impartir i dinamitzar accions d’aprenentatge, tallers de millora competencial i de recerca de

feina i realitzar el control d’assistència.
 Avaluar el nivell de qualificació assolit i la idoneïtat de les accions de capacitació realitzades.
 Realitzar propostes de millora
 Donar suport en les tasques d’orientació i inserció, realitzant tutories i accions individuals de

capacitació competencial. 
 Coordinar-se amb altres serveis ocupacionals i/o formatius, comunitat educativa, així com

entitats  i  organismes  educatius  per  afavorir  la  centralització  de  la  informació  i  l’accés  a
programes de foment de l’ocupació i capacitació competencial.

Tipologia dels beneficiaris: 
Persones inscrites com a demandants d'ocupació i en especial persones amb dificultats d’accés al mercat
laboral ja sigui perquè pertanyen a un col·lectiu de risc (majors de 45 anys, dones, aturats/ades de llarga
durada, joves amb un nivell baix de formació, persones amb diversitat funcional) o perquè necessiten
millorar el coneixement de les eines, canals i tècniques per accedir al mercat laboral de la Terra Alta.
També són beneficiàries del Dispositiu d’Inserció Laboral aquelles empreses que busquen suport en la
difusió de les seves ofertes laborals o en els processos de definició de perfils (mapes ocupacionals) i
selecció de personal.

Pressupost estimat: 38.835,58€

Dates d’inici i finalització previstes: Novembre de 2021 – Octubre de 2022
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Acció millora de competències  ocupacionals  de base,  competències  transversals  i
autoestima de les dones en recerca de feina.

Breu descripció de l’acció:
Aquesta acció d’aprenentatge s’adreça a les dones que són persones usuàries del Dispositiu d’Inserció
Laboral  EIXAM,  i  que  compleixen  amb  un  perfil  de  desmotivació,  autodesvalorització,  manca
d’autoconeixement i confiança en les pròpies capacitats i competències, dificultats per accedir al mercat
laboral després d’un llarg període dedicadt a la criança i/o altres tasques de cura, manca d’habilitats i
hàbits laborals a causa del temps que porten fora del mercat laboral. Amb aquesta acció d’aprenentatge es
pretén donar eines a ales participants perquè puguin reincorporar-se amb millors condicions d’èxit al
món  laboral,  i  fomentar  entre  elles  l’esperit  emprenedor.  Es  tracta  d’una  acció  amb  una  durada
aproximada de 6 sessions, cadascuna d’elles de dues hores a impartir un cop a la setmana durant un mes i
mig.
L’acció inclou un seguiment i preparació especialitzat, per tal que els/les tècnics/ques de l’administració
(desenvolupament  local,  tècniques  de suport  a  l’empresa i  de  prospecció,  tècnics/es  de  joventut,  de
serveis socials, SIAD, etc) que continuïn el seguiment amb les participants, tinguin eines adaptades a
cada cas i situació concreta amb una perspectiva de gènere, per garantir la continuïtat de l’acció. Aquesta
acció es  realitzarà tenint  en compte aquells  casos més específics que puguin afavorir  la inserció de
persones amb necessitat especials per una situació econòmica i/o social desfavorable, i s’estudiaran per
tenir en compte derivacions conjuntament amb el SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la Dona).

Entitat que executa l’acció: 
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic/a de capacitació i programes ocupacionals

Objectius específics de l’acció:
 Millorar  l’autoconeixement  per  identificar  fortaleses  i  oportunitats  de  millora  per

accedir a llocs de treball.
 Identificar el seu perfil competencial i establir objectius  professionals a curt, mitjà i

llarg termini.
 Treballar la motivació per a l’ocupació i la recerca de feina amb eines  que visibilitzin

les   capacitats  i  competències,  fomentant  la  seva  autoconfiança  i  millorant
l’autoestima.

 Fomentar eines de lideratge i l’esperit d’emprenedoria.
 Transformar  les  creences  limitadores  per  combatre  la  desigualtat  de  gènere  i  la

dificultat d’accés a millors oportunitats laborals 

Tipologia dels beneficiaris: 
Dones inscrites com a demandants d'ocupació i en especial aquelles dones amb majors dificultats d’accés
al mercat laboral després d’un temps d’haver-se mantingut fora del mercat laboral amb motiu de prioritzar
altres tasques de criança i/o cures a tercers que han causat una incompatibilitat amb les tasques i horaris
laborals i/o amb la recerca de feina. També es tindrà en compte aquelles dones joves que encara no han
entrat  al  mercat  laboral  de  manera  estable,  o  que per  motius  culturals  o  econòmics  s’han mantingut
realitzant tasques domèstiques  no reconegudes o en l’economia submergida.

Pressupost estimat: 38.835,58€

Dates d’inici i finalització previstes:Dues accions anuals, Febrer i Setembre de 2022
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Creació  d'eines per  combatre  la  fractura  digital  en  col·lectius  amb  dificultats
d’inserció. 

Breu descripció de l’acció:
La creació i disseny d'una aula virtual del Dispositiu d’Inserció Laboral EIXAM, té la finalitat d’afavorir i
promoure  l’ús  d’eines  digitals  accessibles  i  gratuïtes,  adreçades  a  aquelles  persones  que  no utilitzen
aquestes eines habitualment, que no saben com incorporar-les o que fins i tot que es resisteixen a utilitzar-
les. Es tracta d’un instrument metodològic per afavorir l’alfabetització digital bàsica que inclouria unes
sessions  d’aprenentatge  inicials  guiades,  després  de  les  quals  es  promourà  l’adquisició  d’una  major
autonomia en el seu ús, afavorint la deslocalització de la formació, permetent l’accés en qualsevol lloc i
en qualsevol moment.

Entitat que executa l’acció: 
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic/a de capacitació i programes ocupacionals

Objectius específics de l’acció:
 Millorar  les  competències  digitals  de  les  persones  participants  en el  Dispositiu  d’Inserció

Laboral
 Combatre la fractura digital
 Fomentar  l’ús  de  noves  tecnologies  en  persones  sense  competències  digitals  o  amb

competències molt limitades
 Deslocalitzar la formació en competències digitals bàsiques
 Crear uns continguts i propostes didàctiques estables adreçats a col·lectius que actualment no

tenen accés al territori a aquest tipus d’aprenentatge
 Construir una eina gratuïta, universal i en línia per a poder utilitzar en la creació de nous

continguts i tallers 
 Crea una oferta  formativa i  de  tallers  estable  en les  àrees  d’aprenentatge dins  l’abast  del

Dispositiu d’Inserció Laboral EIXAM. 

Tipologia dels beneficiaris: 
Persones inscrites com a demandants d'ocupació que no utilitzen, no han tingut mai contacte o necessiten
una  formació  inicial  bàsica  en  competències  digitals,  en  especial  aquelles  persones  que  no  utilitzen
ordinador o que fins i tot no saben utilitzar els telèfons mòbils per fer aquelles gestions més necessàries i
bàsiques relacionades amb els processos de recerca de feina: sol·licitar informe de vida laboral, donar-se
d’alta de l’atur, utilitzar el correu electrònic, inscriure’s a borses de treball i fer el seguiment i la inscripció
a ofertes,  com millorar les eines i tècniques de recerca de feina (CV, carta de presentació, etc.)

Pressupost estimat: 4.115,00€

Dates d’inici i finalització previstes: Novembre de 2021 – Octubre de 2022
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Projecte 15. Oficina de transició energètica del Consell Comarcal de la Terra Alta.

Breu descripció de l’acció:
La comarca de la Terra Alta necessita un referent clar que lideri la transició energètica dels diferents
sectors. La diagnosi ha posat de manifest que aquest lideratge l’ha de fer el Consell Comarcal a través
d’un punt central i referent per a tota la població.
Creació d’un servei d’atenció i assessorament per a la transició energètica depenent del Consell Comarcal
i denominada “Oficina de suport a la transició energètica del Consell Comarcal de la Terra Alta”. Aquesta
oficina disposaria d’un equip format per 2 tècnics i 1 administratiu, i es trobarà localitzada dins el propi
edifici del Consell Comarcal a Gandesa.

• Les principals funcions de l’Oficina serà la de prestar assessorament a tercers en els següents
àmbits:

• Suport i dinamització del teixit empresarial
• Suport i dinamització del sector públic
• Dinamització publicoprivada
• Governança
• Coordinació amb agents supralocals especialitzats

Fins que no es disposi de l’Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal de la Terra Alta, els
serveis proposats es duran a terme mitjançant la implicació de tècnics d’altres àrees i la contractació de
serveis externs.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.2: Empoderar a les administracions locals en matèria ambiental  i energètica
Programa 2.1: Promoció i difusió de bones pràctiques en ens públics i entitats privades.
Programa 3.1: Suport a les administracions municipals en la protecció del paisatge i el medi ambient.
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació
del paisatge i el medi ambient
Programa 4.1: Planificació efectiva i eficient de les tasques dels diferents tècnics que actuen a escala
comarcal fent suport a les empreses.
Programa 5.1 Actualitzar la base de dades empresarials amb accés pels ens locals.
Programa 5.2  Definir la metodologia de comunicació externa.
Programa 5.3 Definir la metodologia de comunicació i gestió interna.
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 7.2: Dinamitzar taules de treball.
Programa 8.1: Promocionar les jornades professionalitzadores 
Programa 9.1: Fomentar l’ús de noves tecnologies i modernització de metodologies.
Programa 10.1.3: Foment de l'arrelament,
Programa 11.1: Millora de la coordinació dels recursos humans dels ens públics i  privats orientats al
foment del desenvolupament local.
Programa 11.3: Creació de Comissions sectorials tècniques amb actors principals.

Entitat que executa l’acció:
Consell  Comarcal  de  la  Terra  Alta,  es
buscarà col·laboració amb COPATE.

Responsable tècnic de l’acció:
Àrea d’empresa del Consell Comarcal de la Terra Alta

Objectius específics de l’acció:
 Esdevenir un referent en transició energètica al territori.
 Facilitar  assessorament  en les  fases  inicials  de  les  necessitats  detectades,  amb l’aportació  de

contactes i informació de partida, entre altres, sobre l’objecte de la consulta.
 Donar suport de manera sostinguda o acompanyar als diferents agents locals cap a la millora de la

seva situació energètica (producció, eficiència, entre altres).
 Dinamitzar les accions previstes al Pla energètic de la Terra Alta

Tipologia dels beneficiaris:
Institucions, empreses, entitats i persones.
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Finançament: ICAEN, Fons Europeus.

Pressupost estimat: 38.835,58€ 

Priorització: Alta.

Dates d’inici i finalització previstes: Inici gener de 2022 a desenvolupar fins el  2023.
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Projecte 16. Impuls a la creació  d'un pla d'acció per la sostenibilitat turística a la
Terra Alta, per la Via Verda. 

Breu descripció de l’acció:
Restauració de l'entorn natural, condicionament del traçat i  d'infraestructures annexes a la via verda de la
Val de Zafán, tram Terra Alta,  que implica 23 km d'obra lineal. 
Les característiques geogràfiques d'aquesta antiga via fèrria  de la Terra Alta van obligar a construir
diversos túnels i viaductes en el recorregut que doten aquesta part de l'itinerari d'un atractiu especial. Al
mateix temps aquesta espectacularitat  paisatgística es tradueix en la necessitat  de realitzar  una major
aportació de recursos econòmics i humans per proporcionar una experiència turística segura i de qualitat.
Per mantenir, impulsar i transformar aquest actiu en l'àmbit de la sostenibilitat turística, com a principal
atractiu de la Terra Alta, es requereixen actuacions diverses:

 Millora i a condicionament del ferm del traçat de la via verda de la Terra Alta en el seu tram
entre Arnes i Pinell de Brai.

 Millora  per  trams  específics  del  ferm  de  la  via  verda  mitjançant  paviment  luminescent,
tematitzat. Vincular la tematització amb actius artístics, culturals i producte agroalimentari.
Facilitar gaudir del recorregut de nit i fora de l'època estival, de manera sostenible.

 Senyalització a l'itinerari sobre els recursos turístics a visitar de tota la comarca.
 Col·locació de diversos equipaments en el traçat per a la millora de la sostenibilitat del recurs

(punts  de  recàrrega  per  a  bicicletes  elèctriques,  restauració  paisatgística  amb  vegetació
autòctona, miradors, zones d'esbarjo etc.)

 Restauració sostenible d'algunes edificacions de les antigues estacions de la via verda, per
usos turístics i dinamització sociocultural.

 Actuacions  per  la  millora  de  la  cobertura  telefònica  a  la  via  verda  en  aquells  trams  que
actualment no existeix.

 Crear  un  pla  de  màrqueting  i  comunicació  envers  un  públic  final  consumidor
d'ecoexperiències i ecoturisme.

Necessitat del territori que justifica l'actuació:
A conseqüència de l'anàlisi DAFO de la situació socioeconòmica territorial, s'han identificat uns punts
crítics de situació de partida on hi  ha la comarca Terra Alta,  que afecten considerablement el  sector
turístic:

• La comarca registra  una infradotació  de  serveis  i  d'infraestructures  que  són  el  resultat  d'una
política territorial desequilibrada.

• La manca de transport públic i connexió entre els municipis és un fre per al desenvolupament
econòmic i agreuja la diferència en la distribució de la riquesa generada pel turisme entre l'altiplà
i la zona muntanyenca.

• Manca  d'oportunitats  laborals  i  baixa  qualitat  de  l'ocupació,  a  causa  de  l'estacionalitat  i  la
temporalitat del turisme, per la qual cosa parteix de la població marxa per poder desenvolupar-se
professionalment.

• La Terra Alta és una de les comarques catalanes amb més pèrdua de població i més perspectiva de
despoblació en els anys vinents. Hi ha un greu problema de relleu generacional i fugida de talent.

• Tot i les potencialitats existents, naturals i culturals, el nivell de desenvolupament del turisme,
com a sector essencial per a la diversificació de l'economia a escala local i per a la dinamització
de  l'ocupació  jove,  s'està  fent  a  un  ritme  molt  lent  respecte  a  altres  comarques  amb
característiques socioeconòmiques similars.

Es  conclou  que  en  l’àmbit  de  turisme,  cal  implementar  un  nou model  de  turisme amb principis  de
conservació i  protecció dels factors endògens com el paisatge, el  patrimoni cultural,  artístic i  natural
vinculat amb l'agricultura, les tradicions i la identitat pròpia rural.  Apostar per l'ecoturisme des de la
perspectiva de dinamitzar productes i actius saludables, sostenibles, singulars i segurs.
Cal  implementar  un  pla  de  sostenibilitat  turística,  que  ajudi  a  millorar  la  competitivitat  del  territori,
concretament aquí es planteja mitjançant la dinamització i restauració de la via verda. 
Les  necessitats  s'articulen  en  diferents  fases  d'implementació  per  consolidar  una  destinació  turística
sostenible i el desenvolupament i la maduració d'un producte via verda Terra Alta de qualitat i innovadora.
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La Via Verda de la Terra Alta rep aproximadament uns 38.000 visitants anuals, que correspon al 38% dels
turistes que visiten anualment la comarca, essent principalment turisme familiar amb un elevat interès en
activitats de natura. 
Es considera que cal aprofitar el traçat de la via verda i la restauració de les antigues estacions, per una
banda, com a aparador de la resta de comarca per tal d’impulsar una economia més diversificada i millor
repartida. I per una altra banda l’impuls que ha de donar aquest projecte al món rural terraltenc ha d’anar
més enllà de l’activitat econòmica i per això es valora que la rehabilitació de les antigues estacions també
ha de satisfer necessitats de la pròpia població ja sigui en l’àmbit cultural, social, educatiu o i fins i tot
d’habitatge. 
Es planteja un projecte amb una visió de desenvolupament sostenible 360º, que impulsarà l'economia
circular, facilitarà l'arrelament dels joves i la captació de talent. Es donarà un millor servei als turistes
aconseguint  un  elevat  grau  de  satisfacció,  oferint  propostes  de  valor  altament  atractives  a  preus
competitius. 
Amb la tematització de les estacions, i la millora i innovació del ferm es vol donar continuat i empoderar
aquells recursos que disposa la comarca perquè es generin sinergies i  estiguin fàcilment a l'abast  del
visitant. 

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 5.2  Definir la metodologia de comunicació externa.
Programa 6.1 Suport a empreses a escala transversal i el reequilibri territorial
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting
Programa 7.2: Dinamitzar taules de treball
Programa 7.3: Impulsar els intercanvis de coneixements
Programa 9.1: Fomentar l’ús de noves tecnologies i modernització de metodologies.
Programa 9.2: Cooperació amb entitats de recerca i universitats.
Programa 10.1: Visibilitzar, protegir la diversitat i pluralitat rural.
Programa 10.1.2: Millorar l’autopercepció del món rural i l'autoestima cultural i reforç del sentiment de
l'autenticitat territorial.
Programa 10.1.4: Suport a projectes d'habitatge
Programa 11.1: Millora de la coordinació 

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal/COPATE.

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnics  vinculats a l'àrea de turisme, àrea tècnica de les entitats
implicades. Tècnics de suport d'entitats externes com COPATE.

Actors implicats:
Ajuntaments dels municipis afectats per les accions.
Per mitjà dels fons europeus NextGenEU, es podria aconseguir finançament.

Objectius específics de l’acció:
 Millorar la ciclabilitat i l'accessibilitat del traçat de la via verda, total 25 km.
 Elevar la qualitat de l'experiència turística, fer-la més innovadora.
 Millorar la seguretat de la infraestructura.
 Assegurar la continuïtat via verda Val de Zafan.
 Generar espais destinats a serveis turístics a la via verda.
 Augmentar la visibilitat a les estacions de producte turístic de la comarca.
 Sensibilització, informació sobre turisme sostenible.
 Impulsar la creació de sinergies publicoprivades.

Resultats previstos en els propers 3 anys: 
 Consolidar estructuralment alguns edificis principals, de les antigues estacions de la via verda de

la Terra Alta.
 Crear a les  estacions on s'actua espais diàfans per al seu ús turístic.
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 Facilitar l'accessibilitat universal als recursos turístics generats al voltant de la via verda.
 Recuperació i embelliment de l'entorn immediat dels edificis.
 Oferir recursos i oferta turística vinculada a la salut i al benestar.
 Generar nova oferta turística sostenible a la Via verda Val de Zafan.
 Consolidar un model de turisme sostenible a la Terra Alta, mitjançant l'eix vertebral de la via

verda.
 Posada en valor d'uns espais que actualment estan en desús.
 Millora de la ciclabilitat de via verda.
 Millora de l'experiència turística.
 Millora de la imatge de l'actiu turístic de la via verda.
 Desestacionalització i captació duna nova tipologia de turista.

Tipologia dels beneficiaris: 
Sector privat de la indústria turística i agroturisme, sector públic i empreses que formen part de la cadena
de valor del sector turístic. Comunitat educativa i agents socioculturals.

Pressupost estimat: 1.829.300€

Com es pot portar a terme: 
• Subvencions Miteco per al finançament de projectes innovadors per la transformació territorial i

la lutita contra el despoblament.
• Plans de Sostenibilitat Turística en Destí.
• Altres fonts de finançament provincials, autonòmiques, estatals i europees.
• Aportacions municipals.
• En el marc del 7 Comarques pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Priorització: Mitja-Alta.

Dates d’inici i finalització previstes: Setembre 2021 - Febrer 2024.
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Projecte 17. Promoció de la transició energètica a través dels fons Next Generation

Breu descripció de l’acció:
El que preveu l’actuació és una actitud proactiva per part  del  Consell  cap als  ajuntaments,  PIMES i
ciutadania  de  la  Comarca  amb  l’objectiu  de  capturar  els  màxims  fons  possibles  per  a  l’execució
d’actuacions  previstes  al  Pla  Energètic  de  la  Terra  Alta,  que  s'inclou  en  el  Pla  de  Reactivació
Socioeconòmica. Aquest objectiu es proposa assolir-lo a través de les següents accions:

• Designar una persona del Consell responsable de fer seguiment de les subvencions en matèria de
transició energètica

• Fer difusió de les convocatòries a través de:
• Web, XXSS i butlletins del Consell
• Reunions amb instal·ladors de la Comarca
• Preparant textos per facilitar als ajuntaments de la Comarca la difusió a través de canals de

comunicació habituals (cartelleres, pregons, e-bandos, entre altres)
• Donar suport en les tramitacions d’Ajuntaments i ciutadania.

Necessitat del territori que justifica l'actuació:
El Pla de recuperació per a Europa té per objectiu transformar els reptes derivats de la pandèmia en una
oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital. Les institucions europees han
creat  l'instrument Next Generation EU (NGEU),  amb 750.000 milions d'euros,  per finançar projectes
transformadors.
El  Pla  Next  Generation  EU  (NGEU)  es  compon  de  dos  instruments  financers:  el  Mecanisme  de
Recuperació  i  Resiliència  (MRR)  i  el  REACT-EU,  que  són  complementaris  a  la  resta  de  recursos
previstos  en  el  pressupost  de  la  UE (per  exemple,  els  coneguts  fons  de  la  política  de  cohesió).  El
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) és l’instrument principal de finançament del Pla Next
Generation EU (Pla de recuperació de la Unió Europea), el paquet d’estímul econòmic més gran de la
història  de  la  UE per  tal  de  superar  aquesta  greu  crisi  social  i  econòmica  derivada  de  la  pandèmia
COVID-19 i per impulsar reformes amb la mirada posada en el futur. Aquest Pla incorpora una agenda
d’inversions i reformes estructurals que s’interrelacionen per assolir objectius transversals: avançar cap a
un país més verd, digital, cohesionat i igualitari.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 1.2: Empoderar a les administracions locals en matèria ambiental  i energètica
Programa 2.1: Promoció i difusió de bones pràctiques en ens públics i entitats privades.
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 6.1 Suport a empreses a escala transversal i el reequilibri territorial
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 9.1: Fomentar l’ús de noves tecnologies i modernització de metodologies.
Programa 9.2: Cooperació amb entitats de recerca i universitats.
Programa 11.1: Millora de la coordinació 

Entitat que executa l’acció: Consell Comarcal, Ajuntaments i COPATE.

Actors implicats: 
Grup de treball tècnic del consell comarcal , àrea tècnica de les entitats implicades. Tècnics de suport
d'entitats externes com COPATE.

Objectius específics de l’acció:
 Millora  de  l’eficiència  energètica  d'edificacions/infraestructures  sense  causar  impacte

mediambiental.  Reducció  de  la  demanda  i  el  consum  energètic  de  les  edificacions  e
infraestructures.

 Augmentar les instal·lacions verdes de generació elèctrica renovable per l'autoconsum.
 Augmentar les instal·lacions de generació tèrmica renovable i xarxes de calor i fred.
 Substitució  de  les  instal·lacions  d'enllumenat  que  provoquen  contaminació  lumínica  per  un

enllumenat eficient i intel·ligent. Smart Rural i TIC.
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 Impulsar  la mobilitat sostenible.
 Reduir les emissions de gasos contaminants en un 30%.

Resultats previstos: 
 Facilitar  la  probabilitat  de  rebre  finançament  extern  a  les  iniciatives  locals  que  estiguin  en

consonància amb els condicionants de Next Generation, en l'àmbit de transició energètica.

Tipologia dels beneficiaris: 
Entitats públiques municipals, empreses, microempreses, ciutadania.

Com es pot portar a terme: 
A través dels Fons Next Generation, en matèria de transició energètica: DUS 5,000. "Plan de ayudas para
proyectos singulares de energía limpia en municipios pequeños o en riesgo de despoblación"
Altres fonts de finançament provincials, autonòmiques, estatals.
Aportacions municipals.

Priorització: Alta.

Dates d’inici i finalització previstes: Octubre 2021 a desenvolupar fins assolir objectius de transició
energètica Agenda 2030.
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Projecte  18.  Promoció  de  les  instal·lacions  fotovoltaiques  per  autoconsum  entre
PIMES i el sector industrial de la comarca

Breu descripció de l’acció:
L’actuació preveu la realització d’un cicle de xerrades a la Comarca organitzades pel Consell Comarcal i
amb  la  participació  d’entitats/associacions/cooperatives  com  per  exemple  SOM  ENERGIA sobre  el
potencial de les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum per PIMES i sector industrial de la Comarca.
Es proposa que sigui l’Àrea d’empresa del Consell Comarcal de la Terra Alta l’encarregada d’organitzar i
fer difusió de les xerrades informatives. Es proposa realitzar un mínim de 2 xerrades anuals entre els anys
2021 i 2023.
Un  dels  aspectes  clau  del  present  pla  és  abordar  la  transició  energètica  del  territori,  cap  a  energies
renovables,  alhora  que  es  treballa  per  la  sobirania  energètica  del  mateix.  Això passa  per  l’aposta  en
sistemes d’autoproducció i autoconsum. 
L’electricitat és la font d’energia més consumida dins el sector terciari. La recent pujada de preus de les
companyies  elèctriques  és  un  incentiu  addicional  per  a  tirar  endavant  projectes  d’autoproducció
energètica.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting 

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Àrea d’empresa del Consell Comarcal de la Terra Alta

Objectius específics de l’acció:
• Facilitar informació pràctica a les activitats econòmiques locals vers l’autoconsum energètic a

través de la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
• Facilitar la presa de decisions en l’adopció d’aquests sistemes d’autoproducció energètica a les

activitats econòmiques locals. 
• Impulsar la instal·lació de plaques fotovoltaiques de titularitat privada (i mixta) entre les activitats

econòmiques. 

Tipologia dels beneficiaris: Actors institucionals, Actors econòmics, Actors socials,  Ciutadania.

Finançament: En recerca de fonts de finançament

Priorització: Alta.

Dates d’inici i finalització previstes:  Gener 2022 a realitzar fins 2023.
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Projecte 19. Campanya informativa per a consumidors domèstics

Breu descripció de l’acció:
L’electricitat és la font d’energia més consumida dins el sector residencial o l’àmbit domèstic. La recent
pujada de preus de les companyies elèctriques és un incentiu addicional per a tirar endavant projectes
d’autoproducció energètica, dedicar esforços a la millora de l’eficiència energètica i vetllar per un consum
responsable.
Campanya de promoció i difusió per a la població en general i l’àmbit domèstic d’estalvi en el consum
energètic. 
Les  mesures  d’estalvi  inclouran,  entre  altres,  la  sensibilització/informació  per  a  la  substitució  de
l'enllumenat interior per làmpades de tecnologia LED, la renovació d’electrodomèstics per altres amb
certificació  A+  o  A++,  la  substitució  de  calderes  per  altres  de  biomassa  i  la  millora  dels
tancaments/aïllament tèrmic.
La promoció de la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum facilitarà respostes clares als
següents temes:

• Obligació o no de vendre l’energia produïda en excés.
• Característiques i preus de les bateries existents al mercat.
• Consells pràctics en fer una instal·lació o en contractar una empresa instal·ladora
• Els requeriments de connexió a la xarxa per tenir la cèdula d’habitabilitat 
• Altres  qüestions  que  poden  generar  neguit  o  reticències  a  la  població  per  a  embarcar-se  en

l’autoconsum.
Aquesta actuació es planteja com a la realització de 10 xerrades informatives en les quals hi participin
agents com SOM ENERGIA. 
El responsable d’executar la present actuació serà l’equip tècnic de l’Oficina de Transició Energètica del
Consell Comarcal de la Terra Alta.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació
del paisatge i el medi ambient
Programa 9.2: Cooperació amb entitats de recerca.
Programa 10.1.3: Foment de l'arrelament,  generació d'oportunitats per fixar població al territori, perquè
aquest segueixi custodiat. Dinamització cultural i artística. 
Programa  10.1.4:  Suport  a  projectes  d'habitatge  per  augmentar  la  disponibilitat  de  lloguer  i  venda.
Impulsar polítiques actives d'habitatge per dinamitzar els edificis en desús, deshabitats o abandonats. 
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting 

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Àrea d’empresa del Consell Comarcal de la Terra Alta

Objectius específics de l’acció:
• Facilitar recomanacions i mesures d’estalvi entre la població en general 
• Fomentar l’autoconsum a través de la instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’àmbit domèstic.

Tipologia dels beneficiaris: 
Actors institucionals, Actors econòmics, Actors socials,  Ciutadania.

Finançament: En recerca de fonts de finançament

Priorització: Alta.

Dates d’inici i finalització previstes:  Gener 2022 a realitzar fins 2023.
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Projecte 20. Actualització del POUM i NNSS

Breu descripció de l’acció:
És tenint en compte el context esmentat anteriorment, el Consell promocionarà que els ajuntaments de la
Comarca s’acullin a una moratòria i iniciïn el procés de revisió de la normativa urbanística municipal.
L’actuació es durà a terme seguint el següent cronograma d’accions:

• Inici dels treballs previs per determinar i concretar les zones i  elements a protegir de l’entorn
natural i paisatgístics i les modalitats i graus de protecció que cal adoptar amb la tramitació de
modificació puntual de la normativa urbanística municipal.

• L’aprovació de la moratòria per a la suspensió en la tramitació i aprovació de plans urbanístics,
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, relacionats amb centrals eòliques i plantes solar
fotovoltaiques.

• Inici dels treballs de modificació normativa urbanística municipal segons les lleis esmentades
Es preveu la subcontractació de serveis per a donar resposta a la present actuació. 

Necessitat del territori que justifica l'actuació:
El Consell Comarcal actualment està realitzant esforços per a impulsar l’actualització del POUM i NNSS
dels municipis de la comarca amb l’objectiu d’ordenar i establir els condicionants a complir pels nous
projectes d’infraestructures energètiques eòliques i fotovoltaiques. En aquest sentit, un gran nombre de
municipis de la Comarca han rebut recentment consultes sobre actuacions en sòl no urbanitzable arran de
les  modificacions  normatives  que  han  esdevingut  en  el  sector  de  les  plantes  de  producció  d’energia
renovables. En la normativa urbanística vigent de la majoria dels municipis no es regula concretament la
implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques, per aquest motiu es considera oportú iniciar una
modificació puntual per regular les noves implantacions d’aquest tipus d’instal·lacions.
El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de
les energies renovables, es regulen en els seus articles 7, 8 i 9 els criteris generals i específics per a la
implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques. Tenint en compte aquests criteris i en aquest
context,  la  modificació  puntual  que  es  planteja  és  regular  les  condicions  per  a  la  implantació
d’instal·lacions de producció d’energia a partir de fons renovables en sòls classificats a no urbanitzables.
D’acord amb l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures de planejament urbanístic
poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament
de  llicències  de  parcel·lació  de  terrenys,  d’edificació,  reforma  rehabilitació  o  enderrocaments  de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial.
D’acord amb l’article 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme, el termini de suspensió serà com a màxim d’un any.

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.1: Suport a les administracions municipals en la protecció del paisatge i el medi ambient.
Programa 6.1 Suport a empreses a escala transversal i el reequilibri territorial
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting 
Programa 10.1: Millorar l’autopercepció del món rural i l'autoestima cultural i reforç del sentiment de
l'autenticitat territorial.
Programa 11.1:  Millora de la coordinació dels  recursos humans dels  ens  públics i  privats orientats  al
foment del desenvolupament local.

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Àrea tècnica del Consell Comarcal de la Terra Alta

Objectius específics de l’acció:
• Promoció entre els municipis de la comarca per a la seva adhesió a la moratòria i inici del procés

de revisió de la normativa urbanística municipal.
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Tipologia dels beneficiaris: 
Actors institucionals, Actors econòmics, Actors socials,  Ciutadania.

Finançament: En el marc del 7 Comarques pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).
Aportacions municipals.
Aportacions Consell Comarcal.

Priorització: Alta.

Dates d’inici i finalització previstes:  Gener 2022 a realitzar fins 2023.
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Projecte 21. Potenciar i  difondre les Xarxes de Comunitats Energètiques

Breu descripció de l’acció:
L’actuació preveu el disseny i l’execució d’activitats de difusió i promoció del projecte iniciat recentment
per la Cambra de Comerç de Reus anomenat Xarxa de Comunitats Energètiques (https://solcam.es/xarxa-
de-comunitats-energetiques/) i sota el paraigua del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per
reactivar l’economia davant de la pandèmia provocada per la COVID-19. El projecte, amb afectació al
territori de Terra Alta entre altres municipis, té per objectiu implantar 100 Comunitats Energètiques en els
pròxims 3 anys, amb previsió d’iniciar les primeres iniciatives a finals de 2021.
El pla energètic de Terra Alta, en aquest sentit, realitzarà xerrades o sessions informatives a curt termini
(2021-2022), des de la pròpia Cambra de Comerç de Reus, per tal de donar a conèixer la iniciativa i donar
amb  potencials  agents  participants.  Amb  l’objectiu  a  mitjà  termini  que  es  creïn  noves  Comunitats
Energètiques.
L’acció a realitzar per part del Consell Comarcal consistirà a organitzar una reunió de Coordinació amb la
Cambra de Comerç de Reus amb l’objectiu de coordinar l’execució de l’actuació.
El responsable d’executar la present actuació serà l’equip tècnic de l’Oficina de Transició Energètica del
Consell Comarcal de la Terra Alta.

Necessitat del territori que justifica l'actuació:
Com a administració comarcal, el Consell Comarcal de la Terra Alta pot identificar i abordar de manera
conjunta els interessos comuns dels municipis,  així  coma cercar i  compartir experiències i  iniciatives
gestades fora dels àmbits municipals. 
El lideratge comarcal permet impulsar mesures, focalitzar esforços i obtenir altres beneficis associats a la
gestió agregada dels interessos municipals. 

Programes als quals dona suport:
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 3.2: Suport i assessorament a la ciutadania i el teixit empresarial en la protecció i conservació
del paisatge i el medi ambient
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting 
Programa 9.2: Cooperació amb entitats de recerca.
Programa 10.1.3: Foment de l'arrelament,  generació d'oportunitats per fixar població al territori, perquè
aquest segueixi custodiat. 
Programa 10.1.4: Suport a projectes d'habitatge.

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Equip tècnic del Consell Comarcal de la Terra Alta

Objectius específics de l’acció:
• Participar en el procés de difusió/informació als ajuntaments de la iniciativa de la Cambra de

Comerç
• Captar l’interès dels ajuntaments i fer la intermediació amb la Cambra de Comerç per a l’adhesió

dels municipis al projecte de Xarxa de Comunitats Energètiques.
• Liderar un canvi de model per al desenvolupament d’energies renovables al territori
• Impulsar la participació activa de la població i activitats locals en l’autoproducció d’energia.

Tipologia dels beneficiaris: 
Actors institucionals, Actors econòmics, Actors socials,  Ciutadania.

Finançament: En recerca de fonts de finançament

Priorització: Alta

Dates d’inici i finalització previstes:  Gener 2022 a realitzar fins 2023.
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Projecte 22. Jornades tècnic-gastronòmiques  del sector oleícola de la Terra Alta

Breu descripció de l’acció:
Es tracta  de  dissenyar  unes  jornades  tècnic-gastronòmiques que facin  valdre  l’oli  d’oliva verge extra
“empeltre”, emmarcades en la Festa de l’Oli de La Fatarella i alhora donin cobertura a la Jornada XIOC
(Xarxa d’Iniciatives Oleoturístiques de Catalunya) que, enguany, se celebrarà a la Terra Alta.
Jornades amb taules de debat i demostracions gastronòmiques on participin persones del món de la salut,
nutricionistes, bloggers,  influencers prescriptors, periodistes, referents gastronòmics que debatin sobre la
idoneïtat del producte per al benestar físic i el gaudi gastronòmic. També de la importància d’aquest cultiu
en la configuració del paisatge, la biodiversitat i l’impacte socioeconòmic al territori. Així mateix, inclourà
consultoria  especialitzada  per  aquelles  empreses  (olivicultores  i  del  sector  restauració)  que  desitgin
implementar una acció en aquest sentit.
Cal  aprendre  a  crear  relat  més  emocional,  les  argumentacions  són   molt  tècniques  (definicions
organolèptiques), cal que arribin a més gent i potenciar la venda directa.
Fases execució:

1. Fase d’exploració d’acord amb el coneixement adquirit en l’àmbit local després dels esforços dels
últims anys en relació amb la temàtica dels olis verge extra d’empeltre terraltins.

2. Fase de disseny de les tres jornades i contractació dels espais i dels ponents més adequats per tal
de donar continuació al coneixement ja adquirit  i  actualitzar-lo posant èmfasi  en els  treballs i
recerca més actuals.

3. Fase  de  disseny  dels  assessoraments  personalitzats  basats  en productor/es  i  restauradors/es
partícips per aprofundir en els coneixements adquirits en les jornades i aplicats a cada estratègia de
venda i posicionament particular.

4. Fase  de  presentació  dels  resultats  de  les  avaluacions  de  les  jornades  i  els  assessoraments  i
conclusions per a futures accions

Programes als quals dona suport:
Programa 2.1: Promoció i difusió de bones pràctiques en ens públics i entitats privades.
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting
Programa 7.3: Impulsar els intercanvis de coneixements,
Programa 10.2: Millorar l’autopercepció del món rural.

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
 Tècnic/a responsable de desenvolupament local.

Objectius específics de l’acció:
 Crear relat pel que fa a la relació entre el consum d’oli verge extra i la salut mitjançant la

contextualització  del  coneixement  actual  dels  grups  d’interès  d’acord  amb els  àmbits
esmentats de gastronomia de l’oli empeltre, salut/nutrició dels verge extra empeltre.

 Crear relat i consciència de la contribució al manteniment del paisatge i  biodiversitat del
cultiu de l’olivera a la Terra Alta

 Transferència de coneixement als grups d’interès (productors/es, restauradors/es, comerç
local, administració local) per afavorir i facilitar la presència dels verge extra d’empeltre
terraltins als consumidors intermediaris i prescriptors i als consumidors finals.

 Fomentar la participació entre els diferents grups d’interès en la cadena de valor dels verge
extra d’empeltre terraltins per a una estratègia conjunta de posicionament i venda.

 Posicionar  els  verge  extra  d’empeltre  terraltins  i  les  seves  característiques  úniques  i
diferenciadores en relació amb la salut i nutrició, la seva gastronomia, el seu argumentari
històric i de sostenibilitat i en la continuïtat i el potencial de les activitats oleoturístiques.

 Assessorar a restaurant per a introduir l’oli verge extra als restaurants: tastets, carta d’ olis,
etc...a l’hora  dotar d’argumentari comercial  als olivicultors  per arribar al  client directe i
final  i prescriptors (restaurants: sala i cuina).

 Aprenentatges  en  el  disseny  d’esdeveniments  que  funcionin  per  a  la  promoció
individual/conjunta del sector oleícola
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Tipologia dels beneficiaris: Institucions, empreses, entitats i persones.

Pressupost estimat: 7.865,00€

Finançament: En el marc del 7 Comarques pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Priorització: Alta.

Dates d’inici i finalització previstes: Novembre 2021 a Febrer 2022.
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Projecte 23. Foment del consum de producte local

Breu descripció de l’acció:
A partir de la creació d’una pàgina web que incorpora tots els productors agroalimentaris i d’artesania de
la  comarca  s’engega  un  procés  de  participació amb alguns  productors,  entrevistes  i  trobada,  per  tal
d’analitzar la situació de diferents tipus de productors i definir propostes d’accions per fomentar el consum
de producte local:
Fase I: Creació  de catàleg i pàgina web de productors. www.fetalaterraalta.cat 
Fase II. Entrevistes i taules de discussió per analitzar la situació i generar propostes d’acció.
Fase III. Execució propostes d’accions de comunicació

Cartelleria d’impacte comparatiu producte local Vs. producte no diferenciat per origen. Adaptació
de cartelleria creada al priorat: productes carnis, oli, economia circular, silvicultura. Creació de 3
cartells nous: pastisseria, fruita seca i olives de taula, conjunt producte local.
Promoció de la web mitjançant papereria: caixes de pastes, paper per carnisseria, adhesius
Promoció de la web mitjançant anuncis de ràdio

Programes als quals dona suport:
Programa 2.1: Promoció i difusió de bones pràctiques en ens públics i entitats privades.
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting
Programa 7.2: Dinamitzar taules de treball

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic/a desenvolupament local

Objectius específics de l’acció:
Centralitzar la informació sobre productes i productors de la Terra Alta.
Generar material fotogràfic i de vídeo de qualitat per fer valdre el producte i els productors.
Generar i difondre contingut sobre l’impacte comparatiu producte local Vs. producte no diferenciat per
origen
Establir xarxa entre productors i detectar necessitats del sector.

Tipologia dels beneficiaris: 
Elaboradors de producte local i societat de la comarca en general.

Pressupost estimat: 

Accions Pressupost
total

Finançament
concedit 

Finançament
sol·licitat

Fase  I:  creació  web  i  introducció  de  fitxes  de
productors exceptuant oli, vi i artesania.

5.740,00 5.740,00

Fase I: introducció de fitxes productors oli 1978,52 1978,52

Fase I: introducció de fitxes productors vi i artesania 4.936,80 2.468,40

Cartelleria 346,03 346,03

Fase III: Papereria 2.475,20 1237,60

Fase III Anuncis ràdio 997,04 498,52

TOTAL 16.473,59 8.064,55 4.204,52

Finançament: IDECE, Diputació de Tarragona, CIS Ribera i d’Ebre – Terra Alta

Dates d’inici i finalització previstes:  Desembre 2020 – Desembre 2021
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Projecte 24.  Pla de comunicació Producte Agroalimentari Terra Alta

Breu descripció de l’acció:
A partir de l'anàlisi de la producció agroalimentària i del consumidor potencial, generar estratègies de
comminació efectives.
FASE 1: Centralitzar el contingut generat en les recents accions de comunicació: espots publicitaris vi i
oli, web de producte local, banc d’imatges web de turisme, etc. 
FASE 2: Creació d’un pla de comunicació:

• Definir el tipus de missatge i imatge a partir de l’anàlisi del sector  agroalimentari mitjançant
documentació existent, entrevistes i sessions participatives. 

• Identificar el públic objectiu
• Establir estratègies de comunicació
• Identificar canals de comunicació
• Establir accions concretes per arribar al públic objectiu

FASE 3:  Execució  de  les  accions  que  es  desprenguin  del  pla  de  comunicació:  (fires  internes,  fires
externes, actes publicitaris,  revistes i  butlletins, presentacions i conferències, presència als mitjans de
comunicació, altres)

Programes als quals dona suport:
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting dels sectors estratègics
Programa 1.1: Definició de models de desenvolupaments socioeconòmic
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 10.2: Millorar l’autopercepció del món rural 

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnics vinculats al sector agroalimentari i turístic

Objectius específics de l’acció:
• Elaborar  una  estratègia  de  comunicació  eficient  en  relació  amb  producte  local  de  forma

participada que faci valdre l’activitat agrària i agroalimentària i l’autoestima rural.
• Establir un full de ruta per a les actuacions de comunicació futures
• Millorar  el  posicionament  de  la  Terra  Alta  com  a  destinació  turística  i  del  seu  producte

agroalimentari com a actiu.

Tipologia dels beneficiaris: 
Empreses del sector agroalimentari i turístic. Societat en general. 

Pressupost estimat:
Fase 1: Elaborada per equip tècnic de turisme i agroalimentari
Fase 2: Elaborada conjuntament entre equip tècnic i empresa especialitzada (3.000€)
Fase 3: Dependrà de la fase 2

Finançament: Fase 2. Pla Estratègic comarcal sol·licitat pel Consorci d’Iniciatives Socioeconòmiques al
Departament d’Acció climàtica, alimentació i agenda rural

Dates d’inici i finalització previstes:  Febrer de 2022 Octubre 2022
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Projecte  25.  Assessorament  per  a  la  vinculació  del  currículum  escolar  amb
l’emprenedoria i la cadena de valor agroalimentària 

Breu descripció de l’acció:
Mitjançant la interacció entre la consultora, la xarxa tècnica, el professorat de cada escola o ZER (Zona
Escolar  Rural)  i  les  empreses  i  emprenedors,  es  generarà  material  didàctic  per  treballar  contingut
curricular vinculat a les empreses locals. Cada escola treballarà amb una temàtica en concret per tal que un
cop acabada l’acció s’hagi generat material de diferents àmbits.
Coordinació, seguiment i avaluació Amb l’equip tècnic i representants dels centres educatius
Fase I. Identificar temàtiques i empreses amb voluntat de participació.
Fase  II. Identificar,  juntament  amb  el  professorat  i  la  xarxa  tècnica  el  contingut  i  competències
susceptibles de vincular a aquestes activitats.

• Investigar la cadena de valor en què se situa cada producte agroalimentari o turístic.
• Identificar continguts i competències que es poden treballar a classe vinculats amb les activitats i a

les visites a empreses i emprenedors.    
Fase III. Creació de material

• Cadenes de valor
• Adaptació d’exercicis
• Generar activitats o exercicis al voltant del material audiovisual existent vinculat a la promoció del

turisme o el producte agroalimentari local.
• Tenint en compte els continguts i les competències que es volen treballar a les visites, preparar

dossiers per a les visites
Fase IV. Jornada d’intercanvi

Programes als quals dona suport:
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 10.3: Foment de l'arrelament
Programa 10.2: Millorar l’autopercepció del món rural

Entitat que executa l’acció: 
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció: 
Àrea d’Ensenyament i Cultura 

Objectius específics de l’acció:
• Afavorir l’arrelament dels infants a través de la presentació de la cadena de valor de les activitats

agroalimentàries i turístiques relacionant-la amb els coneixements treballats a l’escola.
• Valorar tot el coneixement necessari per dur a terme processos productius o generar experiències

turístiques tant pel que fa a continguts concrets com competències personals
• Facilitar  material  al  professorat  per  treballar  continguts  del  currículum  relacionant-los  amb

exemples de la realitat local.
• Sistematitzar les visites a activitats empresarials relacionant-les amb continguts curriculars.
• Afavorir algunes competències dels infants que són necessàries per a algunes d’aquestes activitats.
• Posar  de  manifest  la  importància  del  consum  de  producte  de  proximitat  en  relació  amb  el

desenvolupament sostenible.
• Generar sinergies entre l’emprenedoria i el sector educatiu

Tipologia dels beneficiaris:Infància, Sector educatiu, sector agroalimentari, sector turístic

Pressupost estimat: 10.432,00€

Finançament: Pendent de finançament.

Dates d’inici i finalització previstes: 2022-2023
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Projecte  26.  Foment  de  la  creació  d’entitats  i  esdeveniments  culturals  d’àmbit
comarcal.

Breu descripció de l’acció:
Mitjançant  les  experiències  d’altres  territoris,  generar  un  espai  de  generar  sinergies  entre  els  agents
socioculturals de la comarca.
FASE 1: Jornada de presentació d’experiències culturals en l’àmbit supralocal: 

• Festival Terrer
• Festival Matarranya Íntim
• Aplec dels Ports
• Ancesa Jove

FASE 2: Jornada de valoració i recollida de propostes.

Programes als quals dona suport:
Programa 6.1 Suport a empreses a escala transversal i el reequilibri territorial
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 7.2: Dinamitzar taules de treball
Programa 7.3: Impulsar els intercanvis de coneixements
Programa 10.1: Visibilitzar i protegir la diversitat i pluralitat rural.
Programa 10.2: Millorar l’autopercepció del món rural.
Programa 10.3: Foment de l'arrelament

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal

Responsable tècnic de l’acció:
Oficina Jove de la Terra Alta

Objectius específics de l’acció:
• Impulsar l’organització d’esdeveniments i entitats culturals en l’àmbit supralocal.
• Donar a conèixer diferents formes de gestió de festivals rurals: associacions i empreses
• Identificar formes de finançament i patrocini.
• Generar sinergies entre agents socioculturals del territori.

Tipologia dels beneficiaris: 
Persones vinculades al món de l’associacionisme i l’organització d’esdeveniments culturals.
Empreses del sector agroalimentari i turístic amb interès en l’organització d’esdeveniments culturals.

Pressupost estimat:
Fase 1: 800,00€
Fase 2: sense cost

Finançament:
Fase 1: Oficina Jove 

Dates d’inici i finalització previstes:  2021-2022

Pàgina 184 de 189



Projecte 27. Obradors Compartits una oportunitat per al món rural

Breu descripció de l’acció:
FASE 1:  Xerrada informativa sobre reptes i oportunitats diferents tipus d’obradors compartits. Història
d’un obrador de titularitat d’una cooperativa per part d’un soci.
FASE 2:  Visita al  Viver de Celleristes  de Barberà  a  la Conca i  l’Espai  Cuina a  Montblanc,  ambdós
obradors compartits de titularitat pública.
FASE 3: Jornada d’avaluació de la potencialitat d’implantar, aquesta iniciativa i diversos tipus de mercats
cooperatius.
FASE 4: Cens d’obradors en desús.

Programes als quals dona suport:
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 7.3: Impulsar els intercanvis de coneixements, visites a experiències inspiradores, intercanvi de
coneixements creatius i innovadors, comarcal i intercomarcals.
Programa 10.1: Millorar l’autopercepció del món rural 

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal

Responsable tècnic de l’acció:
Tècniques de suport al teixit empresarial del projecte «Treball
a  les  7  comarques»  i  Tècnica  de  Reactivació  vessant
agroalimentària

Objectius específics de l’acció:
• Donar  a  conèixer  les  iniciatives  d'obradors  compartits  a la  comarca i  les  diferents  modalitats

d'aquesta.
• Valorar l'interès de les persones de la comarca en la creació d'aquests espais 
• Establir sinergies entre els assistents
• Detectar necessitats per optimitzar l’impacte de les inversions públiques en cas que es financi una

d’aquestes infraestructures.
• Detectar possibles alternatives mitjançant els obradors en desús.

Tipologia dels beneficiaris: 
Empreses  i  emprenedors  del  sector  agrari  i  agroalimentari  amb interès  per  entrar  en  transformació  o
diversificar-la.

Pressupost estimat:
Xerrada Obradors Compartits: 302,00 €
Visita Obrador Compartit Concactiva: no té cost, ja que s’aprofita una altra sortida finançada a través
del projecte "Treballa a les 7 comarques".
Avaluació i Cens d’obradors en desús: sense cost.

Finançament: 
Xerrada Obradors Compartits: Ateneu Cooperatiu Terres de l’Ebre
Visita Obrador Compartit Concactiva: s’incorpora a la sortida finançada a través del projecte "Treball a
les 7 comarques" per conèixer mercats cooperatius.

Dates d’inici i finalització previstes:  
Xerrada Obradors Compartits: 01/07/2021
Visita als Obradors Compartits de la Conca de Barberà: 22/09/2021
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Projecte 28. Formació professionalitzadora en l’àmbit agroalimentari 

Breu descripció de l’acció:
FASE 1: Identificar necessitats formatives entre les empreses. 

1. La Denominació d’Origen del Vi està generant una nova ruta del vi i apostant fort per
l’enoturisme, recentment no s’ha fet cap formació al respecte. 
Trobada de forners, proposen:

2. Formació en «Promoció de producte local i promoció on-line», mitjançant un qüestionari
on-line  en el que participen productors d’altre tipus de producte es recull informació de la
disponibilitat i es detallà una mica més el contingut. 

3. Fomentar l’ús de producte local entre la restauració de la comarca.
FASE 2:  Desenvolupament de la proposta: continguts, detecció de disponibilitat, treball en xarxa amb
entitats representatives del sector, etc.

1. Comercialització  de  producte  enoturístic  i  oleoturístic 20  h  (70%  ocupades,  30%
aturades),  curs  gratuït,  presencial,  5  sessions  de  4  h.  S’organitza  conjuntament  amb
l’Escola  d’Enoturisme  de  Catalunya,  DO vi  Terra  Alta,  DOP oli  Terra  Alta,  Consell
Comarcal  mitjançant  tècnica  «Treballa  a  les  7  comarques»  i  tècnica  de  Reactivació
vessant agrària. 

El Turisme. Què és? El mercat turístic i el turista del futur. Situació del sector i
tendències  del  mercat  turístic  Post  COVID-19.  Indicadors  de  mercat.
Transformació digital. Etapes de venda de producte. Canals de venda del mercat
actual.  Comunicació i  imatge de producte. Creació de marca i posicionament.
Perfils  i  tendències  de  l’enoturista  (tribus).  Experiència  enoturística.
Experiències memorables. Storytelling. El tast de producte com una experiència.
Tast d’olis Patrocinat per la DOP Oli Terra Alta. Tast de vi. Especial importància
als  vins  de  la  comarca  però  també  de  fora.  Introducció  als  conceptes  de
gamificació  dins  l’enoturisme.  Disseny  i  desenvolupament  d’experiències
turístiques. Atenció i servei al client. Satisfacció del client.

2.  «Promoció de producte local i comunicació on-line», mitjançant un qüestionari on-line
en el  que participen productors d’altres tipus de producte:  preferiblement sessions de 2
hores a les tardes entre gener i març o al maig.

1. Iniciació en xarxes socials per empreses de producte local: Aprendre aspectes
tècnics del funcionament, avantatges i inconvenients de diferents xarxes socials.
Acompanyament  en la  creació d’un perfil  entre  aquestes  xarxes.  Per  aquelles
persones que no teniu xarxes
2. Impulsa les teves xarxes socials: Què comuniquem i per què?
Identificar  diferents  tipologies  de  contingut  a  comunicar  en  relació  amb  el
producte local i aplicar aspectes tècnics a l’hora de seleccionar-los. Per aquelles
que hagueu assistit a la sessió 1 o que ja tingueu xarxes i vulgueu traure’n més
rendiment
3. Impulsa les teves xarxes socials: Com i quan comuniquem?
Exposar diferents metodologies de comunicació en relació amb el producte local i
aplicar  aspectes  tècnics  a l’hora de seleccionar-les.  Per  aquelles  que hagueu
assistit a la sessió 1 o que ja tingueu xarxes i vulgueu traure’n més rendiment

3. Producte local en valor al menú i a la carta, segons l’Associació d'Hostaleria de la Terra
Alta, els cursos haurien de ser les tardes de principi de setmana. 

3  Jornades  que  incorporin  diferents  productes  i  que  preferiblement  incloguin
nocions de maridatge de les receptes realitzades. 

FASE 3: Recerca de finançament i execució.
4. L’Escola D’enoturisme de Catalunya, en aquest cas obté finançament del Consorci per a la

Formació Continua de Catalunya i té un conveni amb la DO del vi. Es decideix tancar
inscripcions a 23 per una qüestió d’espai.
Trobada de forners, proposen:
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5. Recerca  de  finançament  a  través  del  Departament  d’Acció  Climàtica,  Alimentació  i
Agenda Rural, Diputació de Tarragona, Gremis de Restauració, etc.

6. Recerca  de  finançament  a  través  del  Departament  d’Acció  Climàtica,  Alimentació  i
Agenda Rural, Diputació de Tarragona, Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre, Gremis
de Restauració, etc.

Programes als quals dona suport:
Programa 2.2: Revalorar el potencial de les comarques rurals en el procés de transició ecològica
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa  8.1:  Promocionar  les  jornades  professionalitzadores  pels  sectors  on  es  detecti  mancances,
necessitat de reciclatge professional, reorientació o noves oportunitats.
Programa 10.2: Millorar l’autopercepció del món rural 

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal

Responsable tècnic de l’acció:
Tècniques de suport al teixit empresarial del projecte «Treball
a  les  7  comarques»  i  Tècnica  de  Reactivació  vessant
agroalimentària

Objectius específics de l’acció:
- Millorar la competitivitat de les empreses mitjançant la professionalització del sector
- Millorar l’ocupabilitat de les persones en recerca de faena mitjança la formació 
- Establir sinergies entre els assistents
- Detectar necessitats noves necessitats
- Generar sinergies entre els organitzadors per tal de seguir cooperant.

Tipologia dels beneficiaris: 
Empreses i  emprenedors del  sector agrari i  agroalimentari amb interès a generar o millorar productes
agroturístics. 

Pressupost estimat:
Comercialització de producte enoturístic i oleturístic: 4.000,00€ 
Promoció de producte local i comunicació on-line: 1.456,00€
Producte local en valor al menú i a la carta: 1.544,00€

Finançament: 
Comercialització  de  producte  enoturístic  i  oleturístic:  Consorci  per  a  la  Formació  Continua  de
Catalunya
Promoció de producte local i comunicació on-line: pendent de finançament
Producte local en valor al menú i a la carta: pendent de finançament

Dates d’inici i finalització previstes:  
Comercialització de producte enoturístic i oleturístic: 4 Novembre – 14 Desembre 2021
Promoció de producte local i comunicació on-line: 2022
Producte local en valor al menú i a la carta: 2022
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Projecte 29. Cicle de seminaris i assessoraments individualitzats en digitalització i indústria
4.0

Breu descripció de l’acció:
Arran de la  recent  diagnosi  realitzada sorgeixen les següents  necessitats  que reforcen el  plantejament
d’aquest cicle de seminaris i assessoraments individualitzats:

• Cal crear espais d’assessorament i acompanyament i facilitar la interacció i la cooperació entre
empreses, per tal de facilitar el seu creixement i la seva consolidació. 

• La  formació  especialitzada,  la  creació  d’espais  d’interrelació,  l’aposta  per  la  cooperació  i  la
mancomunació de serveis o el suport i l’acompanyament tant en el procés de creació de noves
iniciatives  empresarials  com en  la  consolidació  de  les  empreses  ja  existents  són  alguns  dels
mecanismes a reforçar a la comarca per donar suport i impulsar la innovació al teixit productiu del
territori.

• També amb l’existència d’espais com el CoEbre Lab, on es potencia la digitalització, la innovació
rural i el 5G a escala de les Terres de l’Ebre. En aquest sentit és important que a banda d’impulsar
solucions a mida, la comarca estableixi relacions amb els diferents grups de treball.

Amb aquest cicle de seminaris i assessoraments individualitzats es pretén sensibilitzar, capacitar i donar
suport en la transformació digital de les empreses de la Terra Alta per tal d’incrementar la seva resiliència
empresarial, millorar la seva gestió i competitivitat, així com fomentar l’ocupació digna.
En cada assessorament individualitzat es donarà prioritat als àmbits que la persona empresària  necessiti
d’acord amb el temps disponible d’assessorament i en funció dels següents aspectes: 

1. El grau de coneixement previ i/o bretxa digital existent.
2. La voluntat de canvi per part de l’empresa participant.
3. El focus d’interès de la persona empresària.

Programes als quals dona suport:
Programa 5.1 Actualitzar la base de dades empresarials amb accés pels ens locals.
Programa 6.1 Suport a empreses a escala transversal i el reequilibri territorial
Programa 6.2. Suport a empreses sectoritzat
Programa 7.1: Plans de comunicació i màrqueting 
Programa 7.2: Dinamitzar taules de treball
Programa 7.3: Impulsar els intercanvis de coneixements, visites a experiències inspiradores, intercanvi de
coneixements creatius i innovadors, comarcal.
Programa  8.1:  Promocionar  les  jornades  professionalitzadores  pels  sectors  on  es  detecti  mancances,
necessitat de reciclatge professional, reorientació o noves oportunitats.
Programa  8.2:  Fomentar  la  formació especialitzada com  a  eina  per  millorar  la  competitivitat  de  les
empreses.
Programa 9.1: Fomentar l’ús de noves tecnologies i modernització de metodologies.
Programa 11.1: Millora de la coordinació. 
Programa 12.1:  Millora dels serveis ocupacionals

Entitat que executa l’acció:
Consell Comarcal de la Terra Alta

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnic/a  de desenvolupament local

Objectius específics de l’acció:
• Millorar la competitivitat global de l’empresa i creació d’ocupació
• Analitzar el grau de digitalització de les empreses
• Conèixer eines d’autodiagnosi i detecció de necessitats de digitalització.
• Alinear valors estratègics amb els canvis de la digitalització.
• Capacitar a les empreses en el disseny i planificació d’un projecte de digitalització.
• Capacitar a les empreses en el funcionament d’un pla de màrqueting digital.
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• Dotar a les empreses de la capacitat  de dinamitzar les seves vendes a través de la venda per
Internet.

• Ajudar a les empreses a entendre com digitalitzar la transició a models innovadors sostenibles i
circulars mitjançant la digitalització dels processos.

• Capacitar i sensibilitzar a les empreses en les tecnologies vinculades al concepte d’Indústria 4.0 i
que  poden  ser  emprades  de  manera  relativament  senzilla  per  les  indústries  de  la  comarca,
especialment l’agroalimentària.

Tipologia dels beneficiaris: 
Sector privat, especialment microempreses i PIMES. Emprenedors/es, agents socials i ciutadania. 

Pressupost estimat: 16.000,00€

Finançament: En el marc del 7 Comarques pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Priorització: Alta.

Dates d’inici i finalització previstes: Novembre 2021 a Octubre 2022
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