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Distribució territorial de la 
població

 La població tendeix a concentrar-se cap a 
les zones costaneres. Dels 184 municipis de 
la província, 98 tenen menys de 1.000 
habitants, tots a zones d’interior. Els 15 
municipis de més de 10.000 habitants són 
costaners, amb l'excepció de Reus, Tortosa i 
Valls, el qual és l’únic clarament d’interior. 

 Les majors densitats de població les trobem 
a la zona costanera, especialment la del 
Camp de Tarragona, mentre a que l’interior 
és molt més baixa. 

 La diferència en termes de densitat entre 
unes zones i unes altres és significativament 
alta. Mentre que la comarca de la Terra Alta 
es situa als 15 hab./km2, el Tarragonès arriba 
als 782, és a dir, una densitat 50 vegades 
superior. 
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Població municipal

Densitat de població
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Evolució de la població comarcal 
durant els darrers anys

 El volum de població de la província tendeix 
a l’estabilitat. Des de 2008 només ha crescut 
un 0,4%, mentre que la mitjana catalana és 
del 2,6%. En els dos cassos la progressió 
s’ha estancat durant els darrers anys. 

 Si prenem com referència els darrers 10 
anys, veiem que l’evolució de la població té 
comportaments significativament diferents 
segons la comarca, tot i que poden resumir-
se en que les comarques del sud i les 
interiors perden població, mentre que les del 
nord i més urbanes registren estabilitat o 
petits creixements. 

 Durant els darrers cinc anys trobem la 
mateixa distribució, tot i que la tendència és 
la pèrdua de població a totes les comarques, 
més accentuada a l’interior i Terres de l’Ebre. 

Evolució població 2008-2017

Evolució població 2013-2017
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Població provincial i comarcal per 
grans grups d’edat

 Pel que fa a l’edat, la principal característica 
de la Província de Tarragona en relació a la 
mitjana catalana és la major presència der 
persones menors de 15 anys, les quals són el 
16,3% de la població, mentre que a Catalunya 
són el 15,7%. 

 La població al Camp de Tarragona és més 
jove que la de les Terres de l’Ebre, tot i que 
amb diferències entre la costa i l’interior.

 Les comarques amb els indicadors 
d’envelliment més alt són la Terra Alta 
(28,8%) i el Priorat (21,5%), mentre que les 
més joves són el Baix Camp (17,3%) i el 
Tarragonès (17%). 

 En general, les piràmides de població tenen 
una forma de tipus romboide. La Terra Alta i 
el Priorat són les més regressives, gairebé 
amb forma quadrada. 

Població jove per comarques

Població sènior per comarques
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Població estrangera i local per 
comarques

 La població estrangera es troba entorn el 
17% de la província, un nivell semblant al 
català, però amb fortes diferències segons la 
comarca. 

 Les comarques amb més població 
estrangera són el Tarragonès (18,5%) i el 
Baix Ebre (17,9%), mentre que la Conca de 
Barberà (11,1%) i la Terra Alta (11,2%) és on 
n’hi ha menys. 

 El número de població estrangera tendeix a 
reduir-se a tots els territoris. Durant els 4 
darrers anys ha caigut una mitjana del 2%, 
essent el Montsià on més ha baixat (-4,4%) i 
el Baix Penedès on més s’ha mantingut (-
1,0%). 

Població estrangera

Evolució de la població estrangera
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PIB per càpita i RFDB

 El PIB per càpita mitjà de la província és de 
26.400€ i la RFDB és de 14.000 €. En els dos 
casos ens trobem clarament per sota de la 
mitjana catalana. A més a més, hi ha grans 
diferències segons la comarca. 

 La Ribera d’Ebre té, amb molt, l’indicador 
més alt (46.100€), tot i que presenta una 
RFDB mitjana. 

 Es pot considerar l’Alt Camp i el Tarragonès 
com les comarques més riques, ja que tenen 
PIB per càpita elevats (segon i tercer lloc) i 
les RFDB més altes. 

 El Montsià és la comarca més pobra: té tant 
el menor PIB per càpita i com la menor RFDB 
de la província. 
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PIB per càpita

Renda Familiar Disponible Bruta

8



DEL Consultors, SL. Planificació estratègica i desenvolupament local. info@delconsultors.com Telèfon 620.943.210 Carrer de la carrerada, nº 8 Seròs (Lleida)

Caracterització general del territori i la 
població de la Província

 La població està concentrada. Les zones costaneres i, principalment, les del 
Camp de Tarragona acumulen el gruix de la població provincial. A l’interior la 
densitat és molt baixa. 

 El creixement demogràfic està estancat o fins i tot en regressió. Es pot establir 
una relació amb la marxada de la població estrangera com una de les causes 
principals d’aquest fet. 

 Tarragona té una població més jove que la mitjana catalana, tot i que l’indicador 
es fonamenta al Camp de Tarragona i no tant a les Terres de l’Ebre. 

 La Província és molt desigual en termes de PIB i RFDB. En general, les comarques 
del Camp de Tarragona són més riques, però fins i tot dins de cada territori es 
poden apreciar diferències entre un i altre factor. 
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Taxa d’activitat

 La taxa d’activitat mitjana de la província, 
calculada a partir de l’afiliació i la població 
en edat de treballar, és del 65,1%, una mica 
més baixa que la mitjana catalana, la qual se 
situa al 69,3%. 

 Les majors taxes d’activitat les trobem a 
l’interior, essent la Conca de Barberà (70,7%) 
la més alta. Les més baixes són al sud, amb 
el Montsià amb l’indicador més baix (60,4%). 
En tot cas, només tres comarques se situen 
per sobre de la mitjana catalana. 

 En general les taxes d’activitat han crescut, 
tot i que amb diferents intensitats depenent 
de la comarca. On més ha crescut és al Baix 
Camp (3,1%), mentre que al Baix Penedès hi 
ha una lleugera caiguda (-0,3%). 

Taxa d’activitat (2016)

Evolució taxa activitat (2012-16)
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Taxa d’ocupació

 La taxa d’ocupació (relació entre el número 
de persones ocupades i la població en edat 
de treballar) de la província és del 55,6%, 
mentre que la mitjana catalana és del 67,5%. 
L’activitat al Camp de Tarragona és tres 
punts superior a la de les Terres de l’Ebre, 
situant-se, en els dos casos, clarament per 
sota la mitjana catalana. 

 Tornen a aparèixer importants diferències 
entre les comarques, amb els indicadors més 
alts a la Conca de Barberà i el Priorat i els 
més Baixos al Montsià, el Baix Ebre i el Baix 
Penedès. 

 L’evolució també ha estat diferent al conjunt 
de Catalunya, on ha crescut de forma 
continuada des de 2013, mentre que tant al 
Camp de Tarragona com les Terres de l’Ebre 
s’hi aprecia estabilitat. 

Taxa d’ocupació

Evolució de la taxa d’ocupació

12

Fo
nt

: e
la

bo
ra

ci
ó 

pr
òp

ia
 a

m
b 

da
de

s 
de

l O
bs

er
va

to
ri 

de
l T

re
ba

ll 
i M

od
el

 P
ro

du
ct

iu
 i 

ca
rt

og
ra

fia
 IC

C,
 2

01
7.



DEL Consultors, SL. Planificació estratègica i desenvolupament local. info@delconsultors.com Telèfon 620.943.210 Carrer de la carrerada, nº 8 Seròs (Lleida)

Afiliació per règim i per sector

 L’afiliació per compte d’altri és majoritària a 
la província, amb un 81,4%. És una xifra 
semblant a la mitjana catalana (82,8%). Al 
Camp de Tarragona és força més alta (83,2%) 
que no pas a ales Terres de l’Ebre (74,9%), on, 
per tant, és més important el treball per 
compte propi. 

 L’afiliació s’adscriu àmpliament al sector 
serveis, amb un 73,5% del total, tot i que 
encara per sota de la mitjana catalana. 
Comparant el Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre, la principal diferència té a veure 
amb l’agricultura, amb molt poca afiliació al 
Camp i força important al sud; la qual 
compensa la menor afiliació al sector serveis 
de les Terres de l’Ebre. 

Treball per compte propi (2016)

Afiliació per sector (2016)
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Atur i taxa d’atur registral

 A 31 de març de 2017, a la província de 
Tarragona hi havia  54.146 persones 
aturades, el 12% del total de Catalunya. Si 
tenim en compte que a la província hi ha el 
10,4% de la població de la comunitat, podem 
afirmar que, comparativament, tenim nivells 
superiors d’atur. 

 Els territoris amb indicadors d’atur més 
baixos són les comarques d’interior, 
especialment a la Terra Alta i la Conca de 
Barberà. En canvi, el nivell més alt és al Baix 
Penedès, el qual és, a més, significativament 
més alt que la resta. 

 L’evolució durant els darrers cinc anys de 
l’atur ha estat caracteritzada pel 
decreixement. Tot i que amb diferents 
intensitats, és una situació que podem veure 
a totes les comarques. 

Taxa d’atur registral

Evolució de la taxa d’atur registral per trimestres
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Estacionalitat

 El mercat de treball de Tarragona es 
caracteritza per l’estacionalitat (1,43%), 
entesa com la variança de les taxes d’atur 
registrals trimestrals, la qual és gairebé el 
doble de la taxa catalana (0,73%). 

 Les comarques més estacionals són el 
Tarragonès (1,86%) i el Baix Camp (1,64%), 
mentre que les més estables en l’atur són la 
Terra Alta (0,4%) i la Conca de Barberà 
(0,64%). 

 A més a més, independentment del número 
de persones aturades hi ha tendències que 
es repeteixen al llarg dels trimestres i dels 
territoris: l’atur creix al tercer i quart, mentre 
que al primer i el segon es redueix. 

Estacionalitat de la taxa d’atur

Evolució de l’estacionalitat de la taxa d’atur
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Atur de llarga durada

 A finals de 2017, el 35,9% de les persones 
aturades a la província de Tarragona feia més 
d’un any que estaven inscrites. La xifra ens 
situa per sota de la mitjana catalana (39,2%). 

 L’atur de llarga durada és més significatiu a les 
Terres de l’Ebre, on arriba al 38,7% de les 
persones aturades, mentre que al Camp de 
Tarragona és 3,6 punts més baix. 

 Dins les comarques, els nivells més alts els 
trobem al Priorat, on el 40,6% d’aturats ho són 
de llarga durada, al Baix Penedès (40,4%) i al 
Montsià (40,3%). Els més baixos, per contra, són 
al Tarragonès (31,9%), la Ribera d’Ebre (32,9%) i 
el Baix Camp (34,5%). 

 L’atur de llarga durada no sembla tenir relació 
amb el número total de persones aturades. 

Atur registrat i durada de la demanda (2017)

Atur de llarga durada sobre l’atur total (2017)
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Caracterització general del mercat de 
treball de la Província

 La taxa d’activitat provincial és semblant, tot i que inferior, a la mitjana catalana. 
Les comarques més actives són les de  l’interior del Camp de Tarragona. La 
relació entre la població en edat de treballar i les persones actives ha crescut 
lleugerament durant els darrers anys. 

 La taxa d’ocupació de Tarragona està per sota de la mitjana catalana. A més, 
durant els darrers anys, la mitjana ha crescut amb força mentre que la provincial 
segueix en nivells semblants als de 2013.

 Els serveis és el sector amb més afiliació, tot i que per sota de la mitjana 
catalana. En canvi, la construcció, indústria i, especialment, l’agricultura, tenen 
taxes superiors. 

 En termes generals la taxa d’atur es troba en un període de decreixement, tot i que 
amb una estacionalitat significativa i amb bosses importants d’atur de llarga 
durada. 
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Número d’empreses i forma 
jurídica

 El DIRCE ens indica que al 2017 a la 
Província de Tarragona hi havia un total de 
52.544 empreses, el qual és una empresa per 
cada 15 habitants. Al conjunt de Catalunya 
trobem una empresa per cada 12,4 habitants, 
de manera que a Tarragona tenim un teixit 
empresarial menys concentrat. 

 L’evolució del número d’empreses és similar 
en el cas català i provincial. El número més 
alt es va assolir al 2008, quan va començar 
una caiguda fins el 2014, punt en el que 
comencem a veure una petita recuperació. 

 La forma jurídica dominant és la persona 
física (54,9%), seguida per les societats 
limitades (32,5%). Amb mínimes diferències, 
és la mateixa distribució que la mitjana 
catalana. 

Evolució del número d’empreses (índex 100 a l’any 2000)

Forma jurídica de les empreses, en tant per cent (2017)
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Dimensió de les empreses per 
estrat d’empleats

 A la província de Tarragona hi ha un clar 
domini de la micro empresa. Les que tenen 
menys de 10 assalariats representen el 
96,1% de les activitats. 

 Tot i que el número d’empreses en relació al 
número d’assalariats no ha canviat gaire, 
l’estrat que més ha crescut en els cinc 
darrers anys ha estat el de les empreses 
grans (+14,7%) i de 20 a 49 (+12,9%), mentre 
que les de 1 a 2 són les que més han caigut 
(-5,3%), seguides per les de 6 a 9 (-4,7%). 

 Tot i això, en l’evolució s’hi aprecien diferents 
tendències. Les empreses de 6 a 9 estan 
recuperant-se des de 2014, al igual que les 
de 10 a 19 des de 2015. 
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Activitats amb presència al 
territori

 A la província de Tarragona hi havia 26.253 
comptes de cotització, els quals 
majoritàriament s’adscriuen al sector serveis 
(79,9%), i en menor mesura a la Construcció 
(10,1%) i la Indústria (8,6%), mentre que 
l’agricultura és minoritària (1,4%). 

 El número d’empreses es distribueix amb 
força proporcionalitat amb la distribució de 
la població. 

 En els àmbits territorials s’observa que el 
Camp de Tarragona té més presència de 
serveis (80,9%) que no pas les Terres de 
l’Ebre (76,2%), mentre que aquestes tenen 
més presència a la Agricultura (3,3% i 0,9%) i 
Indústria (10,1% i 8,2%) i la construcció té 
una presència semblant (10% al Camp i 
10,5% a les Terres de l’Ebre).

21

Comptes de cotització per comarca i sector (2017)
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Empresa i afiliació per secció 
d’activitat

 Al desembre de 2017, la principal secció 
d’activitat en la que operen les empreses era 
el comerç a l’engròs i al detall, amb un 24,5% 
del total dels comptes de cotització, seguida 
per l’hostaleria, amb un 13,6% i la 
construcció, amb un 10,4%. 

 En termes d’afiliació, el comerç a l’engròs i el 
detall continuava essent la majoritària, amb 
un 17,8% del total, seguida per les indústries 
manufactureres (14,8%), les activitats 
sanitàries (8,9%), administració pública 
(8,5%) i hostaleria (8,5%). 

 La distribució per activitats és semblant tant 
al Camp de Tarragona com a les Terres de 
l’Ebre: en els dos casos les seccions més 
importants són pràcticament les mateixes.

22 Àmbit Seccions principals Empreses Afiliació

Camp de 
Tarragona

Comerç a l'engròs i al detall 24,0% 16,9%

Hostaleria 13,5% 8,4%

Construcció 10,4% 7,4%

Indústries manufactureres 7,9% 14,5%

Administració pública 3,5% 8,9%

Sobre el total del territori 59,3% 56,1%

Terres de 
l’Ebre

Comerç a l'engròs i al detall 26,0% 21,6%

Hostaleria 14,0% 8,6%

Construcció 10,7% 8,8%

Indústries manufactureres 9,5% 15,8%

Activitats sanitàries i serveis 
socials 3,1% 9,7%

Sobre el total del territori 63,3% 64,5%

Província de 
Tarragona

Indústries manufactureres 8,2% 14,8%

Comerç a l'engròs i al detall 24,5% 17,8%

Activitats sanitàries i serveis 
socials 3,4% 8,9%

Construcció 10,4% 7,7%

Sobre el total del territori 46,5% 49,2%

Fo
nt

: e
la

bo
ra

ci
ó 

pr
òp

ia
 a

m
b 

da
de

s 
de

l O
bs

er
va

to
ri 

de
l T

re
ba

ll 
i M

od
el

 P
ro

du
ct

iu
, 2

01
8.



DEL Consultors, SL. Planificació estratègica i desenvolupament local. info@delconsultors.com Telèfon 620.943.210 Carrer de la carrerada, nº 8 Seròs (Lleida)

Dinàmiques sectorials

 Tant des del punt de vista de l’afiliació com 
del número d’empreses, en general trobem 
dinàmiques de creixement empresarial. 

 Durant els 5 darrers anys el número 
d’empreses de la província ha crescut un 
6,5% i el número d’afiliacions un 16,8%, tot i 
que amb significatives diferències segons la 
secció principal d’activitat (CCAE2009). 

 Prenent la referència dels codis amb més 
impacte per l’economia, els creixement més 
alts els trobem al comerç (+24,5% en 
empreses i +13,5% en afiliació) i la 
construcció (+13,5% en empreses i +22,9% 
en afiliacions). 

23 Àmbit Seccions principals Empreses Afiliació

Camp de 
Tarragona

Comerç a l'engròs i al detall -0,1% 14,2%

Hostaleria 6,9% 25,5%

Construcció 14,0% 22,2%

Indústries manufactureres 6,6% 9,5%

Administració pública 7,2% 19,1%

Total àmbit territorial 6,4% 16,3%

Terres de 
l’Ebre

Comerç a l'engròs i al detall 1,0% 10,9%

Hostaleria 12,5% 29,5%

Construcció 12,1% 26,0%

Indústries manufactureres 0,7% 12,7%

Activitats sanitàries i serveis 
socials 4,8% 22,2%

Total àmbit territorial 7,0% 19,6%

Província de 
Tarragona

Indústries manufactureres 5,0% 10,1%

Comerç a l'engròs i al detall 0,2% 13,5%

Activitats sanitàries i serveis 
socials 8,4% 13,2%

Construcció 13,5% 22,9%

Total provincial 6,5% 16,8%
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24

Emp. Evo. Afil. Evo.

Indústries manufactureres 16,4% 6,9% 35,1% 11,2%

Comerç a l'engròs i el detall 24,1% -2,0% 16,1% 26,5%

Transport i emmagatzematge 5,2% -8,6% 7,8% 38,0%

Hostaleria 9,6% 0,0% 5,4% 30,1%

Emp. Evo. Afil. Evo.

Comerç a l'engròs i el detall 26,5% 2,4% 21,3% 13,4%

Indústries manufactureres 7,3% -33,3% 12,2% -22,2%

Activitats sanitàries 3,6% 8,6% 9,7% -1,7%

Hostaleria 12,9% 6,5% 9,0% 28,6%

Construcció 11,6% 12,8% 8,2% 26,9%

Emp. Evo. Afil. Evo.

Comerç a l'engròs i el detall 25,3% -3,5% 18,9% 13,4%

Indústries manufactureres 8,2% 3,5% 15,0% 29,4%

Hostaleria 15,4% 14,0% 10,5% 26,0%

Construcció 12,2% 30,7% 9,6% 64,1%

Emp. Evo. Afil. Evo.

Indústries manufactureres 17,9% 7,2% 44,2% 12,6%

Comerç a l'engròs i el detall 20,5% 3,0% 12,3% 16,7%

Hostaleria 12,2% -1,2% 6,7% 1,0%

Agricultura 2,1% 16,7% 5,3% 36,7%

Emp. Evo. Afil. Evo.

Indústries manufactureres 26,8% 19,0% 24,1% 18,0%

Agricultura 3,2% 9,1% 16,0% 20,0%

Hostaleria 18,2% 25,9% 12,2% 41,0%

Administració pública 16,4% 17,3% 9,4% 4,2%

Emp. Evo. Afil. Evo.

Indústries manufactureres 5,2% 7,5% 14,8% 4,6%

Comerç a l'engròs i el detall 22,6% -1,2% 14,8% 17,6%

Administració pública 3,2% 5,0% 13,6% 21,9%

Hostaleria 13,8% 5,5% 8,2% 24,3%

Construcció 9,4% 13,7% 6,8% 16,6%
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25

Emp. Evo. Afil. Evo.

Comerç a l'engròs i el detall 12,1% 0,0% 22,5% 14,5%

Indústries manufactureres 7,9% -1,0% 13,0% 7,0%

Activitats sanitàries 3,5% 3,4% 11,8% -1,7%

Construcció 12,1% 18,0% 9,5% 37,6%

Hostaleria 13,2% 11,0% 8,1% 23,4%

Emp. Evo. Afil. Evo.

Comerç a l'engròs i el detall 24,0% -5,2% 18,2% 4,2%

Activitats sanitàries 3,5% 5,0% 11,0% 117,9%

Construcció 10,8% -8,5% 10,9% -26,3%

Administració pública 11,1% 8,1% 10,6% 12,1%

Hostaleria 12,7% 10,0% 7,2% 25,7%

Emp. Evo. Afil. Evo.

Agricultura 5,7% 162,5% 23,4% 115,8%

Indústries manufactureres 16,9% 14,8% 20,3% 15,5%

Comerç a l'engròs i el detall 19,3% 12,7% 12,6% 17,9%

Hostaleria 14,7% 1,9% 9,3% 21,1%
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Seccions en expansió i regressió

 A nivell provincial, els creixements més 
notables en afiliació els trobem a 
l’agricultura, ramaderia i pesca (+35,1%), 
energia elèctrica i gas (+33,7%), educació 
(+32,7%) i activitats financeres i 
d’assegurances (+31,9%). 

 Els creixements més significatius en termes 
d’empreses els trobem a energia elèctrica i 
gas (+30,6%), agricultura ramaderia i pesca 
(+27,3%), hostaleria (+16,7%). Cal destacar 
especialment la construcció i el comerç, per 
tenir dinàmiques fortes de creixement i alts 
indicadors d’afiliació. 

 En canvi, les industries extractives i les 
manufactureres presenten dinàmiques de 
regressió, tant en el número d’empreses com 
en l’afiliació. És especialment destacable 
aquest segon cas, per ser una de les 
seccions amb l’afiliació més alta (14,8%). 

26
Secció Comptes de 

cotització Afiliació total Creixement nº 
empreses

Creixement  
afiliació

Energia elèctrica i gas 0,1% 0,5% 30,6% 33,7%

Agricultura, ramaderia i pesca 1,4% 2,4% 27,3% 35,1%

Hostaleria 13,6% 8,5% 16,7% 10,7%

Comerç a l’engròs i al detall 24,5% 17,8% 16,2% 11,6%

Activitats financeres i d’assegurances 1,3% 1,4% 14,1% 31,9%

Construcció 10,4% 7,7% 13,5% 22,9%

Aigua, sanejament i gestió de residus 0,5% 1,2% 10,9% 11,3%

Altres serveis 6,2% 3,3% 9,7% -14,3%

Transport i emmagatzematge 4,8% 5,1% 8,8% 25,4%

Activitats immobiliàries 2,3% 0,7% 8,4% 13,2%

Activitats professionals i tècniques 6,0% 4,6% 8,1% 26,1%

Educació 2,9% 4,6% 6,4% 32,7%

Informació i comunicacions 1,3% 1,2% 6,0% 22,6%

Activitats sanitàries i serveis socials 3,4% 8,9% 5,0% 10,1%

Activitats artístiques i d’entreteniment 2,4% 2,0% 3,2% 11,3%

Activitats de les llars 1,8% 0,2% 0,8% 19,5%

Activitats administratives i auxiliars 5,0% 6,7% 0,2% 13,5%

Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 3,8% 8,5% 0,0% -0,5%

Indústries extractives 0,1% 0,1% -5,3% -5,7%

Indústries manufactureres 8,2% 14,8% -6,9% -13,5%

No classificats 0,0% 0,0% - -

Organismes extraterritorials 0,0% 0,0% - -

Total 100,0% 100,0% 6,5% 16,8%
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Activitats d’alt valor tecnològic i 
basades en el coneixement

 Al sector indústria de Tarragona tenim 2.272 
empreses i 46.035 afiliacions. D’aquestes, un 
1,6% i un 1,2%, respectivament, s’ubiquen a 
sectors considerats de nivell tecnològic alt. La 
xifra és sensiblement inferior a la mitjana 
catalana, especialment en termes d’afiliació. 

 Les activitats que trobem de nivell tecnològic alt 
són els productes farmacèutics (377 afiliacions 
i 24 empreses) i els productes informàtics i 
electrònics (74 afiliacions i 10 empreses), 
ambdós en creixement. 

 Igualment, de les 94.790 empreses i 204.174 
afiliacions al sector serveis, un 1,6% i un 2,7% 
són sectors punta. La xifra, tot i que inferior a la 
mitjana catalana, és més semblant que no pas 
en el cas de la indústria. 

 Les activitats més destacades són la recerca i 
el desenvolupament (2.480 afiliacions i 47 
empreses) i els serveis de tecnologies de la 
informació (1.500 afiliacions i 122 empreses). 

27

Nivell tecnològic de 
l’empresa industrial

Tarragona Catalunya

Afiliació Empreses Afiliació Empreses

No tecnològica 10,8% 8,5% 6,9% 4,6%

Baixa 34,2% 46,2% 36,9% 43,1%

Mitjana baixa 28,6% 31,2% 24,3% 33,8%

Mitjana alta 25,2% 12,5% 25,5% 15,6%

Alta 1,2% 1,6% 6,4% 2,8%

Total indústria 46.035 2.272 475.310 25.382

Relació amb el 
coneixement de 
l’empresa de serveis 

Tarragona Catalunya

Afiliació Empreses Afiliació Empreses

No basada en el 
coneixement 53,6% 70,3% 65,4% 67,0%

Basada en el 
coneixement 43,8% 28,1% 31,6% 30,4%

Alta o punta 2,7% 1,6% 3,0% 2,6%

Total serveis 204.174 325 114.739 4.883
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Caracterització general del teixit 
empresarial de la Província

 A Tarragona hi dominen les persones físiques i les societats limitades. Més de la 
meitat no té cap assalariat i la pràctica totalitat en té menys de 10. 

 Trobem una empresa cada quinze habitants, una mica per sota la mitjana catalana, 
amb una evolució en el número molt similar a la de la resta del país. 

 L’àmplia majoria de les empreses operen al sector serveis. Més enllà dels serveis, a les 
Terres de l’Ebre hi ha més volum d’empreses del sector agrícola i industrial que al 
Camp de Tarragona, mentre que la construcció té un nivell semblant. 

 La secció més important en termes d’empresa i afiliació és el Comerç a l’engròs i al 
detall. També cal destacar la industria manufacturera, la construcció i les activitats 
sanitàries i serveis socials. 

 Dins d’aquestes seccions, el comerç i la construcció presenten notables dinàmiques 
de creixement, mentre que la indústria manufacturera es troba en regressió. 

28
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29
4. La demanda d’ocupació

29

Planificació estratègica de la unitat d’Ocupació i 
Emprenedoria de la Diputació de Tarragona 2018-2023
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Contractació indefinida i temporal

 Durant el 2017, a la província de Tarragona 
es van realitzar un total de 323.384 
contractes, el 9,6% dels quals van ser 
indefinits. La contractació a Tarragona va 
suposar el 10,1% del total de Catalunya. 
Tenint en compte que a la demarcació hi ha 
el 10,4% de la població, poder dir que tenim 
uns nivells de contractació semblants a la 
mitjana. 

 Els nivells de contractació són força 
proporcionals a la població, amb una ràtio de 
0,6 contractes per habitants a tota la 
província, tot i que hi ha algunes diferències 
per comarques. Les més destacables són el 
cas de la Terra Alta, amb una contractació 
baixa i la Conca de Barberà, amb un 
indicador molt alt. 

 La contractació indefinida també varia entre 
les comarques. La Conca de Barberà és la 
més baixa, amb només un 3,6% del total, 
mentre que la més alta és al Baix Penedès, 
amb un 11,5%. 

30
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Contractació sobre la població en edat de treballar (2017)

Contractació indefinida sobre el total de contractació (2017)
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Durada dels contractes temporals

 Els contractes temporals són el gruix dels 
acords que es realitzen a Tarragona, amb el 
90,4% del total. Tot i això, dins dels 
contractes temporals hi ha grans diferències 
en relació a la durada. Així, al conjunt de la 
província, són majoria els contractes de 
menys d’un mes de durada (38,4%) i els de 
durada indeterminada (35,5%). En un segon 
graó trobem els de un mes a tres mesos 
(13,4%) i de tres a sis mesos (9,3%), de 
manera que la resta de contractes temporals, 
és a dir, els de més de sis mesos de duració, 
només suposen el 3,3% del total. Aquesta 
situació és un reflex del que trobem al 
conjunt de Catalunya 

31

Durada dels contractes temporals (2017)
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Contractació per sexe i edat

 La contractació a la província de Tarragona 
va ser lleugerament favorable als homes, 
amb un 54% dels contractes per un 46% 
entre les dones. La mitjana catalana mostra 
una situació similar, amb una contractació 
masculina del 52,8%. La contractació al 
Camp de Tarragona s’assembla més a la 
mitjana catalana (53,3% de masculina) que 
no pas a les Terres de l’Ebre (57% de 
masculina). 

 Pel que fa a l’edat, el conjunt de la província 
de Tarragona no presenta grans diferències 
amb la mitjana catalana. L’estrat d’edat amb 
més contractes és de 30 a 45 anys (39,5%), 
seguit pels majors de 45 anys (22,3%). A 
continuació trobem el grup de 20 a 25 
(17,2%), de 25 a 30 (16,6%) i finalment els 
menors de 20 (6,1%). La situació al Camp de 
Tarragona i a les Terres de l’Ebre també és 
similar a aquesta. 

32 Contractació en relació al sexe (2017)

Contractació en relació a l’edat (2017)
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Contractació per sector de 
l’empresa

 El gruix de la contractació es dóna als 
serveis. Al conjunt de la província, aquesta 
és del 71,7%, seguida per la indústria (16,8%), 
l’agricultura (6,4%) i finalment la construcció 
(5,1%). A Catalunya és més nombrosa la 
contractació als serveis (79,7%), mentre que 
és més petita als altres tres sectors (13,1% a 
la indústria, 4,5% a la construcció i 2,8% a 
l’agricultura). Al Camp de Tarragona i a les 
Terres de l’Ebre, la indústria i l’agricultura 
semblen intercanviar-se els papers, mentre 
que la construcció es manté a nivell similar. 

 El sector amb més contractació indefinida 
relativa a Tarragona són els serveis, seguida 
de la construcció, mentre que la indústria i 
l’agricultura queden més allunyats. En tots 
els casos, els indicadors de contractació 
indefinida queden per sota de les mitjanes 
catalanes. 

33
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Contractació en relació al sector de l’empresa (2017)

Contractació indefinida per sector sobre el total de contractes
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Contractació per dimensió de 
l’empresa

 La major part dels contractes els trobem a 
les empreses de 101 a 500 treballadors, 
seguides per les de 1 a 5 treballadors. 
L’impacte de les empreses més grans és 
entorn al 10% dels contractes, mentre que 
les de menys de 50 assalariats sumen 
aproximadament el 40% del total. 

 És significatiu que les empreses de més de 
100 treballadors, que són el 0,3% del total, 
representen gairebé el 33% dels contractes 
de la província. 

 La contractació indefinida es concentra a les 
empreses de menys de 50 empleats i que 
baixa progressivament a mesura que 
l’empresa creix. Així, el nivell més alt el 
trobem l’estrat de 1 a 5, amb un 14,1%, a 
continuació de 6 a 10 (12,5%), de 11 a 25 
(12,3%) i de 26 a 50 (10,8%).
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Contractació en relació a la dimensió de l’empresa (2017)

Contractació indefinida per estrat d’assalariats sobre el total 
de contractes de l’estrat
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Contractació per  nivell formatiu

 El gruix dels contractes que es signen a la 
província de Tarragona declaren realitzar-se 
amb persones amb estudis d’Educació 
General (51,5%), seguits pel grup d’estudis 
primaris (22,1%). La distribució és molt 
semblant a la que trobem al conjunt de 
Catalunya, tot i que en el cas de Tarragona hi 
ha més contractació a estudis primaris 
(22,1% a Tarragona i 16,6% a Catalunya) en 
detriment dels universitaris (5,1% i 8,3%, 
respectivament). Dins els àmbits territorials 
també trobem una situació similar. 

 La contractació indefinida puja a mesura que 
puja el nivell d’estudis, amb el nivell d’estudis 
primaris incomplets com la més baixa (amb 
només un 5,9% dels contractes indefinits), i 
el més alt són els altres estudis post-
universitaris (14,1%). La principal diferència 
que veiem amb la resta de Catalunya és que 
allí hi ha una contractació indefinida molt 
més alta als nivells d’estudis superiors: a 
Tarragona, el 11,8% dels contractes que es 
signen amb universitaris són indefinits, 
mentre que a Catalunya arriba al 18%. 

35

Fo
nt

: e
la

bo
ra

ci
ó 

pr
òp

ia
 a

m
b 

da
de

s 
de

l O
bs

er
va

to
ri 

de
l T

re
ba

ll 
i M

od
el

 P
ro

du
ct

iu
, 2

01
8.

Contractació en relació al nivell formatiu (2017)

Contractació indefinida per nivell formatiu sobre el total de 
contractes del nivell 
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Contractació per ocupació

 Segons aquesta, el gruix de la contractació a 
la Província de Tarragona es relacionada 
amb les ocupacions elementals (CCO9), amb 
un 37,5% del total dels contractes. És una 
xifra més alta que la mitjana catalana, la qual 
es situa al 32,3%. El segon grup en 
importància són els treballadors de la 
restauració, personals, protecció i venedors, 
amb un 30,7%, mentre que a Catalunya són el 
28,3%. La resta dels grups queda per sota del 
10%. 

 A tots els territoris el grup de directors i 
gerents (CCO1) és el que presenta més 
contractació indefinida, amb un 61,1% de 
mitjana a la província. La resta dels grups es 
mantenen a nivells similars, mentre que el 
grup d’ocupacions elementals (CCO9) té el 
nivell més baix a tots els territoris. 
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Contractació en relació a l’ocupació CCO-2011 (2017)

Contractació indefinida per grup d’ocupació sobre el total de 
contractes del grup

Llegenda
CCO-0 Ocupacions militars (exclòs, per 
mínima significació); CCO-1 Directors i 
gerents; CCO-2 Tècnics i professionals 
científics i intel·lectuals; CCO-3 
Tècnics i professionals de suport; CCO-
4 Empleats comptables, administratius 
i altres d’oficina; CCO-5 Treballadors 
dels serveis de la restauració, 
personals, protecció i venedors; CCO-6 
Treballadors qualificats en activitats 
agrícoles, ramaderes, forestals i 
pesqueres; CCO-7 Artesans i 
treballadors qualificats de les 
indústries manufactureres i la 
construcció; CCO-8, Operadors 
d’instal·lacions i maquinària, i 
muntadors; CCO-9 Ocupacions 
elementals. 
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Caracterització general de la demanda 
d’ocupació a la Província (1)

 Els nivells de contractació i contractació indefinida a la província són semblants a 
la mitjana catalana, tot i que una mica per sota d’aquesta. Les diferències entre 
les comarques són importants, essent les zones costaneres del Camp les que 
tenen els nivells més alts d’indefinits. 

 En general els contractes temporals són de molt curta durada i només un 3,3% 
estableixen un període de més de 6 mesos. 

 En termes absoluts, les empreses dels serveis són les que més contracten, i 
també són les que tenen una major relació de contractes indefinits. Cap sector, 
però, supera la mitjana catalana en aquest aspecte. 

 Comparant el número d’empreses i el volum de contractes, les empreses grans, 
tot i que en termes absoluts contracten molt menys, en termes relatius tenen un 
impacte notable sobre la contractació (0,3% d’empreses generen el 33% dels 
contractes). 
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Caracterització general de la demanda 
d’ocupació a la Província (2)

 La major part dels contractes es fan amb persones fins el nivell d’educació 
general. Els grups de FP i nivell universitari són força menys significatius. 

 De forma contrària al que caldria esperar, no hi ha significatives diferències en la 
relació de contractació indefinida en els estudis de nivell més baix. De fet, a la 
Província hi tenen una xifra superior als de FP. 

 En comparació amb Catalunya, la principal diferència té a veure amb el baix nivell 
de contractes indefinits que es realitzen entre les persones de nivell universitari, 
gairebé un 33% inferior. 

 La major part de les contractacions són per realitzar ocupacions elementals, les 
quals també són les que tenen menys possibilitats de contractació indefinida. 
Deixant de banda els directors i gerents, els grups amb més possibilitats són el 
CCO2 i el CCO4. 
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39
5. Les polítiques de desenvolupament 
local i ocupació39

Planificació estratègica de la unitat d’Ocupació i 
Emprenedoria de la Diputació de Tarragona 2018-2023
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Tipologia dels ens

 Durant els mesos de novembre i desembre de 
2017 es va realitzar una enquesta entre el gruix 
dels actors de desenvolupament local i ocupació 
de la demarcació de Tarragona. 

 D’aquesta enquesta, un 70% de respostes 
procedeixen d’ajuntaments, un 20% de consells 
comarcals i un 11% d’agències o similars. Pel 
que fa a l’estrat de població, correspon a un 30% 
d’ens que representen territoris de més de 
25.000 habitants, un 20% de 10.000 a 25.000; 
17% de menys de 1.000; 15% de 5.000 a 10.000 i 
7% de 2.500 a 5.000 habitants. 

 En relació a l’abast territorial, en general la 
competència recau en un únic municipi (67,4%), 
cas que es dona en el 87,5% dels ajuntaments. 
Els consells comarcals també responen que la 
competència és una única comarca en el 88,9% 
dels casos. Entre les agències també domina la 
competència a nivell municipal, en un 60% dels 
casos i un 40% és competència comarcal. 

40 Tipus d’ens

Població a l’àmbit territorial de competència
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Sectors econòmics de referència

 Prenent com referència la comarca de l’ens 
que respon, en relació als sectors econòmics 
de referència, apareixen força diferències, 
reflex de la pròpia diversitat del territori. Per 
exemple, les comarques interiors donen 
molta importància a l’agricultura i 
l’agroindústria; mentre que a les més 
urbanes es concedeix importància a la resta 
de la indústria o al comerç. 

 Tenint en compte l’estrat de població, aquest 
efecte es fa més visible. Als territoris petits 
l’agricultura és la referència, mentre que als 
grans l’economia està més diversificada i 
apareixen les activitats industrials, la 
logística, les TIC, etcètera.

41 Sector de referència per comarca de l’ens

Sector de referència per estrat de població de l’ens
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Els serveis oferts en el marc de 
les Polítiques Actives d’Ocupació

 El servei que més entitats ofereixen de forma 
directa és el de promoció econòmica en general. 

 Els serveis que menys entitats ofereixen són la 
formació dual  (27,3% que sí l’ofereixen), suport a 
la internacionalització (32,5%), accés al 
finançament (35,6%) i innovació empresarial 
(37,8%). 

 El servei que es considera més interessant entre 
els serveis que no s’ofereixen és la promoció 
econòmica en general (100%), tot i que s’ofereix 
ofereix en un 92% dels casos. A continuació, 
trobem la inserció i intermediació per col·lectius 
vulnerables i la formació per emprenedors (en 
ambdós dos casos, 92,4% de consideració 
positiva i 28,9% d’ens que no l’ofereixen). 
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43
Servei

L’ens ofereix el servei El servei el presta un 
tercer

L’ens no ofereix el servei

Si Finançament de tercers No Creu que seria positiu

Promoció econòmica en general 75,5% 29,4% 15,6% 8,9% 100,0%

Desenvolupament empresarial 52,3% 47,8% 18,2% 29,6% 92,2%

Detecció necessitats formatives empreses 44,4% 45,0% 24,4% 31,1% 85,9%

Dinamització PAE 34,8% 50,0% 23,9% 41,3% 73,6%

Foment, sensibilització i suport emprenedoria 53,4% 50,0% 24,4% 22,2% 80,2%

Formació per l’ocupació 53,4% 66,7% 22,2% 24,4% 91,0%

Plans d’ocupació 63,6% 75,0% 18,2% 18,2% 87,4%

Formació per emprenedors 53,3% 54,2% 17,8% 28,9% 92,4%

Premis per emprenedors 22,7% 30,0% 15,9% 61,3% 63,0%

Dinamització emprenedora i networking 35,5% 37,5% 22,2% 42,2% 78,9%

Accés al finançament i fòrums d’inversió 17,8% 50,0% 17,8% 64,4% 82,8%

Dinamització de vivers d’empresa 32,6% 46,6% 19,6% 47,8% 81,8%

Dinamització de coworking 32,6% 46,6% 19,6% 47,8% 81,8%

Formació dual 9,0% 50,0% 18,2% 72,7% 78,1%

Innovació empresarial 20,0% 66,5% 17,8% 62,2% 85,7%

Orientació laboral 53,3% 58,3% 26,7% 20,0% 89,0%

Inserció i intermediació laboral 42,8% 55,6% 26,2% 31,0% 92,3%

Inserció i intermediació per col·lectius vulnerables 51,2% 69,5% 20,0% 28,9% 92,4%

Planificació estratègica 43,2% 73,6% 18,2% 38,6% 82,4%

Prospecció empresarial 45,5% 54,9% 15,9% 38,6% 88,3%

Suport a la internacionalització 16,3% 85,9% 16,3% 67,5% 75,9%

Mitjanes 40,6% 54,4% 20,0% 39,4% 84,5%
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Equipaments de desenvolupament 
local i personal tècnic

 Han estat identificats un total de 12 ens que 
són titulars o gestionen vivers d’empreses, 5 
hotels d’empreses, 17 espais de coworking, 
22 aules de formació i 17 aules TIC per la 
recerca de feina. En total trobem 73 
equipaments, dels quals 55 són de 
responsabilitat municipal i 18 comarcal. 

 S’han detectat un total de 279 tècnics, 96 
dels quals corresponen a personal propi i 
183 a finançats per programes, de manera 
que hi ha exactament el doble de tècnics per 
programes. 

 La major part dels actors enquestats, però, 
no disposen de personal tècnic (45,7%), o bé 
tenen de 1 a 4 tècnics dedicats (43,4%). 

44 Equipaments de desenvolupament local i ocupació

Personal tècnic disponible segons el finançament 
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Participació en iniciatives de 
concertació territorial

 El 58,7% dels ens declaren participar en 
algun projecte de concertació territorial, 
mentre que el 41,3% restant diu que no hi 
participa. En total es compten 27 ens que 
participen en alguna d’aquestes iniciatives.

 Els organismes i agències són els actors que 
més participació confirmen, ja que totes les 
respostes ho afirmen. En segon lloc trobem 
els consells comarcals, amb un 66,6% i 
finalment ajuntaments, amb un 50% de 
participació. 

 En relació a l’estat d’aquesta iniciativa, entre 
els que sí participen, trobem un repartiment 
gairebé a terços entre estat inicial 
(planificació, acord previ, disseny...), fase de 
consolidació (impulsat projectes 
experimentals de forma conjunta) o en 
funcionament normal. 

45
Sí participa No participa

Ajuntament 50,0% 50,0%

Consell Comarcal 66,7% 33,3%

Organisme autònom, agència o similar 100,0%

Menys de 1.000 25,0% 75,0%

De 1.000 a 2.500 100,0%

De 2.500 a 5.000 66,7% 33,3%

De 5.000 a 10.000 57,1% 42,9%

De 10.000 a 25.000 66,7% 33,3%

Més de 25.000 92,9% 7,1%

Total 58,7% 41,3%

Participació en iniciatives de concertació

Situació de la iniciativa de concertació en la qual es participa
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Disponibilitat de planificació 
estratègica

 S’han localitzat 20 entitats que afirmen 
disposar de planificació estratègica en matèria 
de desenvolupament local i ocupació, el qual és 
un 43,5% de les que han contestat l’enquesta. 
Per tipus d’ens, tots els organismes autònoms i 
agències declaren disposar de planificació 
(100%). Igualment, el 75% dels consells 
comarcals també en disposen, però només el 
25% dels ajuntaments. Per estrat de població, la 
planificació estratègica és molt minsa per sota 
dels 5.000 habitants. A partir d’aquesta xifra 
aquesta activitat creix de forma notable, fins 
arribar al 78,6% corresponent als territoris de 
més de 25.000 habitants. 

 Entre els ens que sí disposen de planificació, la 
gran majoria la situen a nivell supramunicipal 
(75%). Només a l’estrat de més de 25.000 
habitants trobem algun exemple de planificació 
únicament local. Finalment, pel que fa a 
l’adequació del pla a les necessitats actuals del 
territori, el 65% el considera vigent, el 30% creu 
que cal actualitzar-lo i només el 5% considera 
que és necessari fer-ne una revisió important. 

46

Sí No

Ajuntament 25,0% 75,0%

Consell Comarcal 77,8% 22,2%

Organisme autònom, agència o similar 100,0%

Menys de 1.000 100,0%

De 1.000 a 2.500 20,0% 80,0%

De 2.500 a 5.000 100,0%

De 5.000 a 10.000 42,9% 57,1%

De 10.000 a 25.000 55,6% 44,4%

Més de 25.000 78,6% 21,4%

Total 43,5% 56,5%

Disponibilitat de planificació estratègica
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Participació en programes del SOC

 El programa més present al territori en l’actualitat és el de Garantia Juvenil, actualment en execució pel 
77% dels ens que han participat a l’enquesta. A continuació trobem els Agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local, amb un 48,9% i el Catalunya Emprèn, amb un (39,5%). 

 El programa que es considera més interessant, entre els que no s’executen, són els espais de recerca de 
feina (68,3% de sol·licitats i no adjudicats o no sol·licitats però interessants), seguit pel Programa 
d’Acompanyament a la Planificació Estratègica (58,2%) i els Projectes experimentals (52,3%). 

47

En execució actual
Executat en el 
passat i sense 

continuïtat actual

Sol·licitat però no 
adjudicat

No sol·licitat, però 
interessant

No sol·licitat i no el 
considerem 
necessari

Agents d’ocupació i desenvolupament local 48,9% 17,8% 6,7% 22,2% 4,4%
Espais de recerca de feina 14,6% 2,4% 7,3% 61,0% 14,6%
Fem ocupació per joves 39,5% 2,3% 44,2% 0,0% 14,0%
Projectes innovadors i experimentals 13,6% 13,6% 6,8% 45,5% 20,5%
Accions d’acompanyament a la inserció 29,5% 13,6% 0,0% 47,7% 9,1%
Formació per l’ocupació 34,9% 4,7% 2,3% 46,5% 11,6%
Acompanyament i suport a la PE 14,0% 11,6% 4,7% 53,5% 16,3%
Catalunya Emprèn 39,5% 9,3% 0,0% 39,5% 11,6%
Garantia Juvenil 77,8% 2,2% 0,0% 13,3% 6,7%
Treball a les 7 comarques 22,0% 2,4% 0,0% 51,2% 24,4%
Treball als barris 26,2% 4,8% 2,4% 38,1% 28,6%
Altres programes 51,3% 15,4% 0,0% 28,2% 5,1%
Mitjana 34,3% 8,4% 6,2% 37,2% 13,9%
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Participació en programes d’altres ens

 S’han localitzat 20 ens que declaren treballar amb altres programes. Les opcions majoritàries són els LEADER o 
altres d’agricultura, on cal destacar la importància dels Grups d’Acció Local i els FEDER, PECT, FSE o altres 
d’Europeus, força més diversos que els primers. Només 2 ens declaren treballar directament amb el SEPE o altres 
estatals i 3 parlen d’executar programes propis. 

 Totes les agències han treballat amb fons europeus, espai on caldria destacar el PECT. Són també les més 
diverses, ja que el 50% treballa amb altres estatals i un altre 50% amb agricultura. En el cas dels consells 
comarcals destaca la participació amb el LEADER o altres d’agricultura, tals com el PATT, així com els fons 
europeus. En aquest últim, a més a més del PECT, també hem trobat l’eix IV i VI del PO FEDER. En el cas dels 
ajuntaments, trobem que una mica més de la meitat declaren treballar amb el FEDER i el LEADER. Els ajuntaments 
també són els únics que afirmen treballar amb programes propis, com per exemple plans d’ocupació pròpia. 

48
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SEPE o altres 
estatals

FEDER, PECT, FSE o 
altres europeus

LEADER o altres 
d’agricultura Programes propis Altres

Ajuntament 9,1% 54,5% 54,5% 27,3% 0,0%
Consell Comarcal 0,0% 57,1% 71,4% 0,0% 28,6%
Agència o similar 50,0% 100,0% 50,0% 0,0% 0,0%
Menys de 1000 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
De 1000 a 2500 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
De 2500 a 5000 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
De 5000 a 10000 0,0% 60,0% 60,0% 20,0% 20,0%
De 10000 a 25000 20,0% 80,0% 80,0% 40,0% 0,0%
Més de 25000 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 14,3%
Total 10,0% 60,0% 60,0% 15,0% 10,0%
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La importància de les polítiques de desenvolupament local i ocupació49

Acció 
prioritària

Acció 
important

Importància 
relativa

Sense 
prioritat

Valoració 
ponderada

L’aprofundiment de la col·laboració entre les administracions en matèria de DEL. 57,8% 33,3% 6,7% 2,2% 8,2

La millora dels programes de FP per adequar-los a les necessitats de les empreses 47,7% 36,4% 15,9% 0,0% 7,7

La reorientació professional de les persones aturades 38,6% 52,3% 9,1% 0,0% 7,6

La inserció dels col·lectius desfavorits 40,0% 46,7% 11,1% 2,2% 7,4

L’acompanyament a les iniciatives empresarials 37,8% 42,2% 20,0% 0,0% 7,2

La promoció de nous plans d’ocupació 38,6% 36,4% 25,0% 0,0% 7,1

Mitjana 32,1% 45,9% 20,4% 1,7% 6,9

La creació de xarxes de cooperació administració - empresa 22,2% 60,0% 17,8% 0,0% 6,8

La millora del procés de detecció de les necessitats formatives de les empreses 28,9% 46,7% 22,2% 2,2% 6,7

La sensibilització de l’emprenedoria 26,7% 51,1% 20,0% 2,2% 6,7

La generalització de la formació dual 13,0% 56,5% 30,4% 0,0% 6,0

La detecció de noves oportunitats o jaciments d’ocupació 20,0% 35,6% 42,2% 2,2% 5,7

Impuls de programes d’internacionalització i desenvolupament comercial 13,3% 53,3% 24,4% 8,9% 5,7
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50
6. Aprofundiment qualitatiu

50

Planificació estratègica de la unitat d’Ocupació i 
Emprenedoria de la Diputació de Tarragona 2018-2023
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Les oportunitats i els reptes de futur

 La millora de les relacions amb l’empresa i el sector privat en general.

 La cooperació institucional, la concertació i la generalització de les PAO al 
territori.

 L’emprenedoria i els serveis que s’hi relacionen.

 La diversificació econòmica i el desenvolupament dels sectors alternatius.

 La millora de la Formació Professional.

 El desenvolupament empresarial, de la indústria i el sector de la logística.

 Afrontar la transformació digital i la indústria 4.0.

 La dignificació del mercat de treball.
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La millora de les relacions amb l’empresa i el sector privat en general

Descripció:

La millora de les relacions dels ens que operen en matèria de PAO amb el 
sector privat és una necessitat àmpliament compartida. L’empresa és un 
element fonamental dins les polítiques d’ocupació, ja que són les que generen 
la demanda d’ocupació i contracten les persones treballadores. En general, els 
actors reflexionen sobre la importància de la prospecció com eina fonamental 
per comprendre les necessitats de les empreses, entenent que aquesta és una 
activitat que cal generalitzar i potenciar arreu del territori. 

Idees relacionades: 

• La prospecció empresarial i el protocol de relació amb l’empresa 
• Necessitat de personal tècnic format 
• La detecció de necessitats del teixit empresarial
• Unificació de les accions prospectives per evitar reiteració

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Provincial Molt ampli (17 actors) Alta

La cooperació institucional, la concertació i la generalització de les PAO al territori

Descripció:

El canvi dels models de gestió en les PAO són el gran repte organitzatiu de les 
entitats que treballen al territori. L’adaptació a la Llei 13/2015, la introducció 
de dinàmiques de cooperació i concertació públiques i privades són els 
principals eixos de treball interns que s’hauran d’impulsar. Juntament amb 
aquests, es parla de la necessitat de compartir experiències i bagatge, de 
crear xarxa i de fer-ho amb un enfocament d’equilibri territorial perquè també 
arribi a tots els territoris, independentment del volum de població. 

Idees relacionades: 

• La cooperació pública i privada
• La llei del SOC i l’impuls del contracte-programa 
• L’equilibri territorial de les PAO
• Compartir experiències i bagatge
• Avançar cap al model d’agència de desenvolupament local i millorar el 

treball intern (models de gestió)

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Provincial Ampli (12 actors) Alta
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L’emprenedoria i els serveis que s’hi relacionen
Descripció:

L’emprenedoria és fonamental per al teixit empresarial i la innovació en els 
territoris, i fins i tot més en aquells que no tenen un mercat de treball 
especialment gran o desenvolupat, com és el cas dels territoris rurals. Els 
serveis de suport a l’emprenedor, com els vivers d’empresa, han 
d’especialitzar-se entorn a les necessitats del territori. La sensibilització, la 
qual ha de realitzar-se a tots els nivells formatius i a tot el territori, ha de 
moure’s cap a l’objectiu de major professionalització de l’emprenedor, i més 
enllà, cal que el teixit empresarial guanyi en bagatge i es consolidi 
adequadament. 

Idees relacionades: 

• Fer més seguiment a l’emprenedor
• La professionalització de l’emprenedoria
• La sensibilització de l’emprenedoria a tots els nivells formatius 
• L’especialització dels vivers d’empresa

Àmbit preferent Grau d’acord Prioritat

Més a l’àmbit rural Ampli (12 actors) Alta

La diversificació econòmica i el desenvolupament dels sectors alternatius
Descripció:

Bona part dels territoris de l’àmbit rural de Tarragona manifesten dependència 
de sectors concrets, com són el turisme a les zones de costa o el sector 
energètic a la Ribera d’Ebre. Aquesta dependència es considera com a 
quelcom a superar, mitjançant l’aposta per la qualitat en la producció agrària, 
o l’aposta pels sectors punters tecnològics, però també per canviar les 
tipologies de desenvolupament turístic i apostar pel patrimoni o el turisme 
cultural, el qual tindria molt més impacte i possibilitats d’expansió en les 
zones interiors: enoturisme, patrimoni natural, vies verdes, gastronomia, 
patrimoni arquitectònic, etcètera. 

Idees relacionades: 

• Detectar nous sectors i jaciments d’ocupació 
• Reduir la dependència sectorial, especialment en el cas de l’energètic i el 

turisme 
• Impulsar una agricultura innovadora i  de qualitat i la comercialització del 

producte agrícola 
• Tecnificar l’empresa i posicionar-se en sectors punters 

Àmbit preferent Grau d’acord Prioritat

Més a zones turístiques Ampli (12 actors) Alta 
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La millora de la Formació Professional
Descripció:

La Formació Professional, en totes les seves modalitats, és un element clau 
per a la millora de les condicions del mercat de treball. Els actors manifesten 
que és quelcom molt necessari i valorat per l’empresa, però que necessita 
d’un seguit de reformes per adequar-la a les condicions canviants de 
l’actualitat. Un àmbit d’especial interès és les modalitats relacionades amb la 
formació en alternança, com són la formació dual, el qual estaria especialment 
ben vist per part de l’empresa, però que conté enormes dificultats 
organitzatives que en dificulten la implementació. 

Idees relacionades: 

• La flexibilització de la FP
• La recuperació dels gremis
• Potenciació de les modalitats de formació en alternança (per exemple, la 

Formació Dual)
• La gestió del talent en matèria d’ocupació

Àmbit preferent Grau d’acord Prioritat

Més a l’àmbit urbà General (10 actors) Alta

El desenvolupament empresarial, de la indústria i el sector de la logística
Descripció:

El desenvolupament industrial del territori és una preocupació compartida per 
nombrosos actors. En general, la logística es proposa com una oportunitat 
relacionada amb les bones comunicacions i la situació geogràfica, tot i que té 
apartats negatius, en tant que és un model de negoci més intensiu en capital 
que no en treball. Recollint aquesta preocupació, alguns territoris aposten per 
un desenvolupament sostenible de la indústria i el teixit empresarial en 
general, fent-ho sobre una planificació prèvia o detecció de jaciments 
d’ocupació. També la dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) 
és un element a considerar: hi ha massa superfície industrial poc adequada a 
les necessitats de l’empresa i aquesta s’ha de repensar. 

Idees relacionades: 

• Les oportunitats relacionades amb la situació geogràfica
• La gestió i dinamització dels PAE 
• La internacionalització

Àmbit preferent Grau d’acord Prioritat

Més al Camp de 
Tarragona

General (8 actors) Mitjana
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Afrontar la transformació digital i la indústria 4.0
Descripció:

Recollint el punt anterior relacionat amb el desenvolupament industrial, la 
gran oportunitat que es detecta és la relacionada amb els nous models de 
treball propis de la revolució TIC i la plena introducció de la indústria 4.0 a les 
relacions de treball. Aquests conceptes tenen un enfocament ambivalent: 
d’una banda, es veuen com una oportunitat de generar nova ocupació i de 
gran qualitat, mentre que de l’altra es veuen com una amenaça a la continuïtat 
de molts llocs de treball. Trobar un equilibri entre les dues dimensions ha de 
ser un dels eixos de les noves PAO durant els propers anys. 

Idees relacionades: 

• La innovació i la consolidació empresarial
• La clusterització de la indústria

Àmbit preferent Grau d’acord Prioritat

Més a zones urbanes General (8 actors) Mitjana

La dignificació del mercat de treball
Descripció:

El mercat de treball s’ha precaritzat, fins i tot entre les persones més 
qualificades. Tot i que s’està creant ocupació, aquesta cada vegada està més 
caracteritzada per la temporalitat, la remuneració mínima i el desequilibri 
entre les relacions treballador – empresa. Cal potenciar espais de debat que 
impliquin els agents socials per redreçar la situació actual i garantir els drets 
de les persones treballadores, tant en termes de retribució com de drets i 
conciliació personal i professional. És l’alternativa necessària per mantenir la 
capacitat de retenció del talent i de generar-ne nova atracció.

Idees relacionades: 

• La millora de les condicions de vida i del treball
• La creació d’ocupació de qualitat
• La gestió del talent en matèria d’ocupació

Àmbit preferent Grau d’acord Prioritat

Més a zones urbanes Puntual (4 actors) Mitjana
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Les necessitats en matèria de 
desenvolupament local i ocupació

 Resoldre la continuïtat dels recursos humans. 

 Reduir la dependència respecte dels programes.

 L’adequació dels instruments: PAE, borses de treball, àrees PAO...  

 La millora de l’atenció als col·lectius específics.

 Canviar el model del mercat de treball.

 Reduir la dependència sectorial.

 Millorar la mobilitat territorial.
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Resoldre la continuïtat dels recursos humans
Descripció:

Les persones són el centre de qualsevol política pública. La capacitat de 
dissenyar i implementar un servei i els seus requeriments de la forma més 
eficient és quelcom que requereix d’una qualificació, un bagatge i unes 
aptituds que no són fàcils d’aconseguir. Tot i això, el gruix del personal tècnic 
està vinculat a programes de curta durada i sense estabilitat. La manca de 
continuïtat té efectes negatius a tots els nivells, però és especialment visible 
amb la relació amb les empreses, on el cost d’entrada és més alt i un canvi en 
el tècnic/a de referència pot suposar la pèrdua de molts mesos de feina de 
sensibilització. 

Idees relacionades: 

• La capacitat de retenir el talent i aptituds més productives: bagatge, 
experiència, confiança dels actors, etcètera

• El dimensionament de les àrees relacionades amb les PAO 
• L’alentiment de les gestions a causa del procediment administratiu 

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Provincial Molt ampli (19 actors) Alta

Reduir la dependència respecte dels programes
Descripció:

Els programes del SOC són la principal eina que s’empra per impulsar les PAO. 
Arran d’aquesta situació trobem les mancances en termes de finançament 
dels ens locals, les quals obliguen a buscar els subvencions quan es volen 
impulsar aquestes polítiques. Els programes, a més a més de tenir una curta 
durada (normalment d’un any), estan dissenyats des d’altres territoris i sense 
tenir en compte les particularitats de les comarques tarragonines, quelcom 
que ha de ser resolt per mitjà d’una planificació de les PAO efectiva i 
adequada al territori, la qual es fonamenti en una col·laboració activa per part 
de tots els actors implicats i realitzada amb una visió de llarg termini. 

Idees relacionades: 

• Reduir la dependència respecte del finançament extern, especialment els 
programes

• La millora del finançament local, especialment dels Consells Comarcals 
• Aproximar el disseny dels programes a les necessitats del territori
• Donar continuïtat a les polítiques (per exemple, la Llei de Barris)

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Provincial Molt ampli (16 actors) Alta
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L’adequació dels instruments: PAE, borses de treball, àrees PAO...  
Descripció:

En aquest grup s’inclouen un seguit d’elements diversos, però certament 
relacionats entre ells en el sentit que són infraestructures i serveis que han de 
dimensionar-se i adequar-se a les necessitats del territori. En aquest punt, 
són especialment visibles els Polígons d’Activitat Econòmica (PAE), els quals 
es considera que cal replantejar completament, perquè el disseny actual 
resulta inadequat per a les necessitats de les empreses, o les borses de 
treball, les quals es reparteixen al llarg del territori sense cap coordinació i 
acaben per resultar ineficaces. També incloem en el mateix grup el correcte 
dimensionament de les àrees de PAO en termes de recursos humans i capital.

Idees relacionades: 

• La dinamització i millora dels serveis dels polígons industrials
• Adequar les PAE a les empreses i el territori  
• La coordinació de les borses de treball
• El dimensionament de les àrees de PAO
• La creació d’un cos tècnic itinerant

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Provincial Ampli (12 actors) Mitjana

La millora de l’atenció als col·lectius específics
Descripció:

L’atenció dels col·lectius desfavorits es dóna de forma proporcional a la 
presència d’aquests col·lectius. Els col·lectius vulnerables són aquells que 
solen formar el gruix de les bosses d’atur i especialment d’atur de llarga 
durada, i acaben per ser sobre els quals les PAO tenen més incidència. 
Aquesta atenció també sol estar condicionada pels programes, els quals de 
vegades obliden determinats perfils, com actualment són les persones amb 
més formació. També incloem la necessitat de millorar les accions de 
reciclatge i formació, tot i que amb un enfocament general, també amb més 
importància per aquelles que s’orienten a aquests col·lectius, per exemple, les 
persones que procedeixen dels sectors de la construcció o de baixa 
qualificació. 

Idees relacionades: 

• L’atenció als col·lectius més vulnerables
• La necessitat de tenir en compte els perfils amb més formació
• El reciclatge i actualització de les persones treballadores
• La desestacionalització de l’oferta formativa

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Zones amb més atur Ampli (11 actors) Alta
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Canviar el model del mercat de treball
Descripció:

El mercat de treball tendeix cap a la precarització. Aturar aquesta tendència 
hauria de ser una prioritat per les persones i institucions que treballen en 
l’àmbit de les PAO. La precarització apareix a tots els sectors, però és en el 
sector serveis, i especialment en les activitats relacionades amb el turisme, on 
aquesta és més visible, molt relacionada amb el fenomen de l’estacionalitat. 
A més a  més, els canvis que s’estan produint a nivell tecnològic i organitzatiu 
estan accelerant aquesta precarització. Els treballadors estan preocupats per 
la continuïtat de les seves ocupacions, en conseqüència, són menys 
resistents a acceptar condicions laborals pitjors. Fruit d’això, s’observa el 
creixement de, per exemple, els falsos autònoms o els treballadors pobres. 

Idees relacionades: 

• Aturar el procés de precarització del mercat de treball
• L’alta precarització comparada del sector serveis
• La necessitat de fer polítiques que permetin adaptar-nos als canvis: les 

TIC, industria 4.0, el model comercial, el model turístic... 
• La renda mínima de ciutadania

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Zones costaneres i 
turístiques

Ampli (11 actors) Alta

Reduir la dependència sectorial
Descripció:

La necessitat de reduir la dependència sectorial és conseqüència directa de 
l’especialització d’alguns territoris respecte de sectors que, o bé han deixat de 
ser competitius, o bé es preveu que deixin de ser-ho en el futur. Tot i això, el 
fet que el territori s’hagi especialitzat suposa que hi ha persones treballadores 
que també ho han fet, i que, per tant, han reduït la seva capacitat de reciclar-
se. A més a més, en alguns casos també suposa l’abandonament de les 
activitats tradicionals i el treball per compte propi, el qual genera unes 
dinàmiques difícils de redreçar. 
Cal impulsar programes integrals que apostin per la diversificació i el 
reciclatge d’aquestes persones, tant en els casos dels sectors en declivi (el 
cas del moble a la zona del Montsià seria l’exemple principal) o en d’altres que 
es preveu que deixin de ser-ho en el futur (seria el cas de l’energia a la Ribera 
d’Ebre i entorn). 

Idees relacionades: 

• El monocultiu d’alguns territoris: sector energètic, turisme o el moble,
entre d’altres

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Zones amb economies 
menys diversificades

Puntual (6 actors) Mitjana
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Millorar la mobilitat territorial

Descripció:

La mobilitat territorial, tant en termes de vertebració a nivell d’infraestructures, 
com a nivell d’articulació del transport públic, és una preocupació amb més 
impactes dels esperats. És evident que resulta fonamental en les polítiques 
d’activació econòmica i de desenvolupament comercial, especialment quan 
les oportunitats apunten al sector de la logística. Però també té un impacte en 
les PAO, especialment els plans d’ocupació, els quals en moltes ocasions no 
es poden executar perquè la persona candidata no pot desplaçar-se fins el 
lloc de treball o de formació. 

Idees relacionades: 

• L’efecte de la mobilitat sobre les PAO, especialment en els plans
d’ocupació

• La mobilitat com fortalesa fonamental per desenvolupar els sectors
alternatius

• El transport públic
• La vertebració del territori

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Més present al Camp de 
Tarragona

Puntual (6 actors) Alta
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El paper de la Diputació 

 El lideratge i la representativitat de la Diputació.

 La formació i capacitació del personal tècnic.

 Provisió de metodologies, eines i serveis compartits.

 Espai de reflexió territorial conjunta i continuada.

 La promoció del territori i el suport a la diversificació econòmica. 
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El lideratge i representativitat de la Diputació
Descripció:

La Diputació és vista com un ens amb una projecció i imatge molt més potent 
que la dels municipis. Per la seva configuració, és necessàriament l’actor que 
ha de vetllar per la defensa dels interessos individuals i agrupats dels actors 
locals. La Diputació ha d’aprofitar la seva situació per coordinar els actors i 
afavorir la creació de xarxa, però alhora ha de garantir que es manté el treball 
per escales, mitjançant el qual s’eviten duplicitats i es poden impulsar 
projectes comuns, de més abast i impacte. A més a més, la imatge que 
projecta la Diputació ha de ser també l’aval del territori, i esdevenir en defensa 
de les entitats que no tenen la mateixa capacitat davant altres institucions de 
l’Estat o la Generalitat. 

Idees relacionades: 

• Lideratge i coordinació dels actors: la veu dels municipis  
• El treball per escales 
• Unificar els projectes d’impacte territorial
• Evitar duplicitats

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Provincial Molt ampli (33 actors) Alta

La formació i capacitació del personal tècnic
Descripció:

El rol de la Diputació en matèria de formació especialitzada i capacitació del 
personal tècnic és un dels element amb la major coincidència entre tots els 
actors. En l’actualitat hi ha una demanda generalitzada en termes de millora 
d’aquesta activitat, i hi ha un fort acord en relació a que la Diputació és l’ens 
adequat per solucionar-ho. La formació ha de permetre la creació  de xarxa i 
iniciatives de col·laboració a través del contacte directe entre els tècnics de 
diferents institucions. 
Per aconseguir-ho es proposa la introducció de les PAO en el procés de 
detecció de les necessitats del catàleg formatiu, alhora que promoure la 
realització d’activitats formatives especialitzades en desenvolupament local 
arreu del territori. 

Idees relacionades: 

• La formació i la capacitació dels tècnics en matèria de PAO i àmbits 
especialitzats

• La detecció de necessitats formatives i la introducció de les PAO al 
catàleg de formació

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Provincial Molt ampli (17 actors) Alta 
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Provisió de metodologies, eines i serveis compartits

Descripció:

Cal reforçar el paper de la Diputació en matèria de desenvolupament local i 
ocupació. La Diputació de Barcelona es presenta com un model, tant en el 
funcionament de l’àrea de desenvolupament econòmic com per l’oferta 
vinculada amb el Pla Anual de Concertació. Tot i que es comprèn que la 
capacitat econòmica dels dos ens no és comparable, sí que es considera que 
cal aprendre d’ells i introduir els elements que es pugui. 
També es reclama un paper de provisió de serveis en matèria de suport: 
col·laborar amb els ens locals que, tot i tenir bons projectes, no arriben als 
requisits mínims dels programes per executar-los, oferir un servei 
d’assessorament jurídic especialitzat en matèria de PAO i les normatives que 
l’afecten, o el suport a les iniciatives de concertació, entre d’altres. 

Idees relacionades: 

• El pla de concertació de la Diputació de Barcelona com model a seguir 
• L’assessorament jurídic i legal als ens locals (per exemple, nova llei de 

contractes, llei del SOC, etc.) 
• El suport als ens locals que no arriben als requisits mínims dels 

programes
• El suport a les iniciatives de cooperació pública i privada
• La prestació de serveis especialitzats: central de compres, facilitar 

l’activitat empresarial, diagnosi i projectiva per determinades 
subvencions, etcètera

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Provincial Molt ampli (28 actors) Alta

Espai de reflexió conjunta i continuada

Descripció:

El rol de la Diputació en matèria de formació especialitzada i capacitació del 
personal tècnic és un dels elements amb la major coincidència entre tots els 
actors. En l’actualitat hi ha una demanda generalitzada en termes de millora 
d’aquesta activitat, i hi ha un fort acord en relació a que la Diputació és l’ens 
adequat per solucionar-ho. La formació ha de permetre la creació  de xarxa i 
iniciatives de col·laboració a través del contacte directe entre els tècnics de 
diferents institucions. 

Idees relacionades: 

• Detecció de problemes i espais de reflexió sectorial 
• El contacte continuat amb el món local
• La generació de coneixement
• La gestió i generació del coneixement

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Més present a territoris 
amb serveis 
consolidats

Ampli (14 actors) Alta
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La promoció del territori i el suport a la diversificació econòmica
Descripció:

En alguns territoris, l’interès per la diversificació econòmica està molt 
vinculada amb el desenvolupament de sectors com el turisme cultural o 
l’agroalimentari. Precisament en aquests territoris és on hi ha una demanda 
de forma més tangible respecte del paper de la Diputació en relació a la 
promoció d’aquests valors. En d’altres, l’interès pel desenvolupament del 
sector industrial o el logístic es tradueix en la demanda cap a la Diputació de 
participar en fires, afavorir la internacionalització i donar suport a l’empresa 
productiva en general. 
Tant en uns com en els altres, apareix la remissió a la creació del concepte de 
marca. Es considera que la imatge de marca de Tarragona està molt vinculada 
amb el turisme de platja, però que ha de tenir molt més impacte i recollir altres 
valors, com la producció de qualitat en el món agroalimentari o la innovació en 
la indústria. 

Idees relacionades: 

• La difusió dels atractius i els recursos del territori en el marc del turisme i 
el producte local

• La promoció del sector productiu
• La marca del territori

Àmbit Grau d’acord Prioritat

Més present a territoris 
amb dependència 

sectorial 

Puntual (4 actors) Mitjana
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7. Anàlisi DAFO
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Debilitats Fortaleses
OportunitatsAmenaces

Síntesi del DAFO temàtic 1: Ocupació66

1. Relacions entre els ens caracteritzades per la competició.
2. Grans diferències entre els agents en termes de recursos tècnics, materials i 

econòmics. 
3. Inexistència d’una entesa entre els agents, ni lideratges clars i transversals. 
4. El finançament propi és escàs. 
5. Posició negociadora feble front altres administracions superiors. 
6. Inestabilitat del personal tècnic. 
7. Resistències al canvi per part dels recursos humans. 
8. Condicionament als límits administratius. 
9. Duplicitats en la prestació del servei. 
10. Serveis poc especialitzats. 
11. Incertesa sobre l’eficàcia de les accions. 
12. Publicitat i comunicació genèrica i inconsistent. 

1. Acord de partida en relació al model de lideratge i cooperació. 
2. L’administració local és la més pròxima i referent per la ciutadania. 
3. El finançament garanteix la prestació i manteniment del servei. 
4. El servei prestat es caracteritza per la qualitat. 
5. La rotació de personal permet l’arribada de noves idees.

1. El disseny dels programes, dels quals en depèn el gruix del finançament, és 
territorialment llunyà i poc adequat.

2. El marc competencial de l’administració local no està ben resolt. 
3. Inestabilitat legislativa que afecta especialment les PAO. 

1. La concertació hauria de permetre apropar el disseny de les PAO al territori. 
2. El finançament del SOC a través dels programes permet executar accions. 
3. La Diputació es considera l’ens adequat per impulsar el procés. 
4. Existeixen iniciatives de concertació que poden ser referència. 
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Síntesi del DAFO temàtic 2: Emprenedoria67

Debilitats Fortaleses
OportunitatsAmenaces

1. Desconeixement de les estratègies, els objectius i les especialitats dels diferents 
agents. 

2. Competició destructiva entre els agents. 
3. Limitada disposició de recursos humans. 
4. Marcades diferències entre les capacitats dels ens grans i els petits. 

1. Voluntat de cooperació, participació i concertació entre els agents. 
2. Disposició per aprendre els uns dels altres. 
3. Visions diverses, conjuntes i més riques fruit de les realitats territorials diferents. 
4. Expertesa dels agents. 
5. Àmplia cobertura territorial. 
6. Naturalesa gratuïta del servei. 

1. Els programes de la Generalitat no tenen una veritable estratègia comuna.
2. Poc finançament per les polítiques d’emprenedoria. 
3. Poca cultura emprenedora. 
4. Emprenedoria estacional i poc professionalitzada. 

1. Existència de bones pràctiques al territori.
2. Territori divers.
3. Nous models d’emprenedoria.
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