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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. MARC NORMATIU 

En data 6 d’octubre de 2020 es notifica a l’Ajuntament de Girona la resolució d’atorgament d’un 

ajut destinat al finançament per a l’elaboració i l’execució dels plans de reactivació 

socioeconòmica COVID-19, d’acord amb el Capítol II del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de 

mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, 

contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. 

L’apartat 2 de la Resolució per la qual s’aprova la Instrucció relativa a la presentació de les 

sol·licituds dels ajuts previstos al Capítol II del Decret Llei 16/2020, estableix els continguts 

mínims exigits del Pla, que han de ser els següents:  

Diagnosi de la situació socioeconòmica al territori objecte d’actuació 

Objectiu central del Pla i línies estratègiques 

Programes i projectes a implementar 

Identificació dels actors que han participat en la seva elaboració  

 

Segons la normativa citada anteriorment, “els plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 

són els instruments de planificació que han de permetre, des de l’àmbit local i de manera 

concertada, identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic 

com a conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la 

COVID-19 i per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones, així com la reactivació de les 

empreses en la seva activitat productiva.” 

Amb aquesta definició es fa evident que la temporalitat d’aplicació de les mesures ha de ser 

quelcom immediat o a curt termini. El Pla ha de ser, doncs, un pla de shock per tal d’actuar amb 

immediatesa i pal·liar les incidències negatives de la COVID-19 a la ciutat. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 

D’APLICACIÓ DEL PLA, D’ACORD AMB EL 

CONTEXT SOCIOECONÒMIC 

La pandèmia de la COVID-19 està obligant al conjunt de les administracions públiques a aplicar 

mesures excepcionals de caràcter social, sanitari i econòmic sense precedents, per fer front a 

les necessitats immediates de la ciutadania i a la recuperació de l’activitat econòmica.  
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En l’actual context socioeconòmic en que ens trobem, l’Ajuntament de Girona té com a màxima 

prioritat emprendre mesures que permetin minimitzar les conseqüències que la COVID-19 ha 

provocat, tal i com podem apreciar en l’anterior apartat, i provocarà en la nostra societat. És 

necessari doncs emprendre amb caràcter urgent mesures d’àmbit social, fiscal, de mobilitat, 

culturals, educatives i econòmiques, entre d’altres, pensant en el present més immediat dels 

ciutadans i ciutadanes, però posant també la mirada en la Girona del futur, per tal que les 

mesures aplicades tinguin una repercussió positiva tant a curt, com a llarg termini. 

D’acord amb tots els aspectes socials i econòmics que es desenvoluparan més endavant, resulta 

necessària la implementació d’aquest Pla estratègic de desenvolupament socioeconòmic, amb 

el qual es podran delimitar les línies específiques d’actuació per optimitzar la recuperació 

econòmica de la ciutat, minimitzant els impactes negatius i maximitzant els potencials beneficis 

d’aquesta. 

A més de tenir en compte les lliçons del passat, l’èxit de l’estratègia de reactivació passarà en 

primera instància per la definició d’uns principis bàsics que orientin les mesures que s’hauran de 

posar en marxa en una previsió d’aplicació immediata. Amb aquests principis, ens assegurarem 

que les accions assoleixin la finalitat per a les quals han estat creades. 
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1.3. CONTEXTUALITZACIÓ DEL PLA DE 

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC AMB 

ELS PLANS D’ALTRES ORGANITZACIONS 

 

Cal recordar que els efectes negatius de la pandèmia COVID-19 han resultat quelcom 

generalitzat a nivell mundial,  en aquest context, des de les diferents organitzacions mundials 

s’han esbossat plans i programes d’actuació diversos per tal de reduir-los. A Espanya, a nivell 

municipal, són les entitats locals les que estan treballant en plans de desenvolupament 

socioeconòmic, amb mesures d’actuació, l’aplicació de les quals es preveu a curt termini, per 

garantir les necessitats més immediates dels ciutadans i poder també iniciar la recuperació i 

reactivació del teixit econòmic i social. 

El paper dels ens locals resulta doncs com a primera línia de contacte entre la ciutadania i 

l’administració pública, és per això que aquestes entitats resulten les més apropiades per donar 

solucions de manera més immediata a les necessitats de la població, atenent el fet que són els 

que coneixen primer les necessitats més específiques de la ciutadania.  

Per contra, des dels organismes autonòmics, estatals i demés, s’estan promovent plans 

d’actuació i finançament amb una visió a llarg termini. Atenent el fet que les accions més 

immediates les gestionen els ens locals.   

En aquest context, des de la Generalitat de Catalunya s’ha instaurat el Pla de Reactivació 

Econòmica i Protecció Social, el qual recull projectes per donar una resposta efectiva i transversal 

a la crisi derivada de la COVID-19 a Catalunya, i que fixa l’estratègia de reconstrucció del país 

per als propers anys. El pla xifra el cost total de la recuperació en 31.765 milions d’euros, i 

engloba tant mesures vinculades a la gestió directa de la crisi com grans actuacions de caràcter 

estratègic que es desplegaran en un horitzó a mig i llarg termini.  

En línia amb l’Agenda 2030, amb el llistat dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de 

la ONU i amb l’estratègia de recuperació definida per la Unió Europea. S’han establert els cinc 

eixos principals per desplegar el Pla, els quals condicionaran les accions a desenvolupar i són:  

L’economia per la vida, la digitalització, la transició ecològica, la societat del coneixement i per 

últim, un eix transversal.  

Per últim, la Comissió encarregada de l’elaboració d’aquest Pla (CORECO) ha determinat els 

tres objectius fonamentals d’aquest, els quals són: en primer lloc, reforçar la capacitat productiva 

i la capacitat del sistema sanitari, en segon lloc, reduir les desigualtats socials accentuades per 

la COVID-19 i per últim, accelerar la transició cap a un model econòmic més sostenible i resilient. 

Com es pot apreciar, els límits d’actuació de cada tipus de pla estan molt ben calculats per tal 

d’evitar duplicitats en les actuacions i que no quedi cap sector de la societat desprotegit. Això 

s’ha pogut aconseguir gràcies a la contextualització de cada pla en el seus àmbits específics 

d’actuació i d’acord amb el rerefons comú de crisi global que existeix. Per això, les entitats locals 

vetllaran per deixar cobertes les necessitats més específiques i immediates  de la ciutadania i la 

Generalitat, en aquest mateix context aplicarà mesures a llarg termini, per tal que aquesta 

ciutadania pugui viure una transició cap a una societat més equitativa, sostenible i resilient, 

preparada per poder afrontar els reptes incerts del futur. Cal recordar però, que des de 
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l’administració local també es treballarà amb els mateixos pilars, que els de la Generalitat, els 

quals, tal i com s’ha citat abans, són l’equitat, la sostenibilitat i la resiliència. 

 

1.4. METODOLOGIA 

Per tal d’assolir els objectius desitjats, s’ha aplicat metodologies estratègiques,  les quals, a grans 

trets, consten de les passes següents: 

a) Classificació dels diferents sectors, segons tipus de mercats, àmbits d’actuació, etc. Per 

exemple: les línies estratègiques a aplicar per tal d’aconseguir objectius relacionats amb la millora 

de l’ocupació seran diferents a les línies necessàries per millorar la sostenibilitat de les 

edificacions de la ciutat. 

b) Anàlisi de la situació de partida del sector concret. 

c) Establiment d’objectius a assolir. 

d) Definició de mesures quantificables per poder valorar el grau d’assoliment final dels objectius 

establerts. Un exemple de mesures són els resultats esperats d’una acció. 

e) Definició de les accions a dur a terme, per tal d’assolir les línies estratègiques fixades. 

Programació d’aquestes i contextualització amb els emplaçaments adequats. 

f) Desenvolupament de les accions previstes 

g) Supervisió i anàlisi de l’execució de les accions, per tal d’evitar desviacions sobre els resultats 

esperats. 

h) Finalització de les accions executades i realització posterior d’un estudi dels resultats obtinguts 

sobre els resultats esperats. 

i) Redacció de les conclusions pertinents sobre la realitat aplicada i obtinguda envers la teoria 

formulada. 

 

Cal recordar que aquest Pla operarà específicament per sectors, tant a nivell d’anàlisis, com de 

línies estratègiques, de plans d’acció, etc. Ja que el teixit socioeconòmic de la ciutat de Girona 

és molt ampli i divers, i amb la divisió per sectors es garanteix que l’estudi de millora, el treball i 

els beneficis es puguin obtenir en tots els sectors i aspectes del teixit socioeconòmic de la ciutat. 

Atenent aquest fet, caldrà tenir en compte que depenent del sector específic, segurament la 

metodologia variï i no coincideixi exactament amb la metodologia genèrica, descrita prèviament.  
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1.5. FONTS BIBLIOGRÀFIQUES 

Els documents a partir dels quals s’ha redactat la diagnosi d’aquest Pla són els següents: 

Observatori del Mercat del Treball, del Comerç i del Turisme, de l’Ajuntament de Girona. 

Anuari Econòmic Comarcal, BBVA. 

Pla de reactivació econòmica i protecció social (Generalitat de Catalunya) 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Presidencia del Gobierno) 

Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 (Gobierno de España) 

Plans europeus centrals per a la recuperació econòmica i social- el Pacte Verd Europeu 

(European Green Deal) i l’Estratègia Digital Europea (Digital Europe) 

Pla de recuperació per Europa, Fons Next Generation EU (European Comission) 
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2. DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA 

 
La crisi sanitària provocada per la pandèmia COVID-19 ha canviat completament l’escenari de 

l’economia mundial, la qual ha d’afrontar una crisi sense precedents. La disrupció de les cadenes 

de valor internacionals, les restriccions a l’oferta de certes activitats i la caiguda de la demanda 

deguda a les mesures de distanciament físic i les restriccions a la mobilitat han donat lloc a una 

recessió sense precedents en bona part del món. 

Per ésser més específics, a nivell europeu i com a conseqüència de les mesures de contenció 

de la pandèmia, durant la primera meitat d’aquest any, l’economia del continent va entrar en una 

greu recessió, la qual mostra xifres incomparables des de la Segona Guerra Mundial, segons les 

estimacions de la Comissió Europea es creu que l’economia de la zona euro ha operat entre un 

25% i un 30% per sota de la seva capacitat durant el període de confinament més estricte. 

Si analitzem la situació a Catalunya, trobem que els efectes de la COVID-19 marquen un abans 

i un després en la trajectòria de l’economia catalana, concretament, el conjunt de variables 

macroeconòmiques reflectien un cicle llarg de creixement entre els anys 2013 i 2019. Per esser 

més específics,  en aquesta llarga expansió, el VAB català va augmentar un 17,3% i l'ocupació, 

mesurada per la afiliació, va afegir 570.000 nous llocs de treball, un 20,5% per sobre el mínim 

del 2013. Gràcies a aquesta evolució positiva sostinguda, s’havien tancat, inclús també en l’àmbit 

ocupacional, els efectes negatius de la crisi financera de 2008. Amb  l’aparició i  posterior 

incidència de la COVID-19 a inicis de 2020, aquest any suposa el final de l’etapa expansiva que 

s’estava vivint fins aleshores i l’inici de la contracció sobtada de l’activitat, entre d’altres aspectes. 

D’acord amb les dades anterior sobre el canvi de tendència a nivell mundial que s’està patint, a 

continuació es desenvoluparà una anàlisi completa dels factors i variables territorials, socials, 

econòmics i ocupacionals de la ciutat de Girona, per tal de poder definir  el llistat de 

problemàtiques específiques i més urgents que presenta la ciutat actualment. Aquest llistat 

resultarà essencial perquè marcarà el punt de partida de diferents situacions a millorar i 

contribuirà a delimitar els resultats esperats que es pretenen assolir un cop aplicades les mesures 

que es defineixin en aquest Pla. 

 

La diagnosi es dividirà en diferents seccions, segons el tipus de dades analitzades. 
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2.1. GIRONA: DESCRIPCIÓ TERRITORIAL I 

DEL SEU ÀMBIT URBÀ 

 
La ciutat de Girona s’erigeix com a nucli central d’un sistema urbà que s’estén cap als municipis 

del voltant, englobant un territori molt més ampli. Així, l’àrea urbana de Girona es configura a 

l’entorn d’un continu urbà (Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Fornells de la Selva 

i Vilablareix) i d’un conjunt de municipis, 14 en total, que es disposen radialment al seu entorn 

seguint els principals eixos de comunicació. La ciutat de Girona també exerceix una important 

funció de capitalitat respecte el conjunt de municipis de la província de Girona.  

Al 2019 la població de la ciutat de Girona era de 101.852 persones, la qual suposa un 13,21% 

dels 771.044 habitants totals de la demarcació. 

La ciutat de Girona conjuntament amb els municipis del seu entorn constitueixen avui en dia una 

de les àrees urbanes i metropolitanes més consolidades amb gran potencial, tant per la seva 

ubicació com per un atractiu creixen derivat del seu procés de renovació i expansió física i 

funcional. Actualment la ciutat exerceix la seva capitalitat com a pol d’atracció i referència en els 

àmbits educatius, sanitaris, culturals, econòmics i socials de la resta de la demarcació gironina. 

La ubicació de la ciutat de Girona suposa un avantatge, ja que està situada en el pas de moltes 

vies principals de comunicació, concretament Girona és un node privilegiat dins del corredor 

mediterrani. A més, la ciutat també disposa d’una moderna xarxa d’infraestructures i de 

transports, com és per exemple l’estació de les línies TAV, que suposa una posició estratègica 

en termes de connexió amb la resta de Catalunya, Espanya i Europa, fent-la atractiva com a destí 

econòmic i turístic. 

Per últim, Girona i les seves comarques s’han caracteritzat fins a abans de la crisi del 2007 per 

una elevada qualitat de vida, uns alts nivells de renda i per una important capacitat de consum i 

estalvi, que han fet aparèixer aquest territori a la franja més alta dels principals rànquings a nivell 

català i estatal. 
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2.2. SITUACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL 

Actualment la incidència de la pandèmia COVID-19 ha modificat les condicions i característiques 

del mercat de treball. A continuació, es desglossarà l’anàlisi segons diferents els aspectes 

estudiats: 

 

 OCUPACIÓ A GIRONA CIUTAT: AFILIACIÓ A LA 
SEGURETAT SOCIAL I COMPARATIVA PER SECTORS 
D’ACTIVITAT 

 

D’acord amb les dades de l’Observatori del Mercat de Treball, del Comerç i del Turisme de 

l’Ajuntament de Girona, si s’analitzen les xifres a partir dels llocs de treball localitzats, entesos 

aquests com afiliats a la Seguretat Social, es pot apreciar la caiguda que va suposar la incidència 

de la COVID-19 a finals del primer trimestre de 2020. Un cop finalitzat el període de confinament 

més estricte i iniciada la temporada d’estiu, observem també que el nombre d’afiliats a la 

Seguretat Social al juliol de 2020 és un 4,10% inferior a la xifra del mateix període de 2019.  

 

La següent taula mostra les xifres d’afiliació a nivell sectorial, a la ciutat de Girona durant el segon 

trimestre del 2020, on s’han registrat 71.084 persones afiliades a la Seguretat Social. D’aquestes, 

64.307 estan al règim general de la seguretat social i 6.777 ho fan al règim especial de 

treballadors autònoms. 
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Font: Observatori del Mercat del Treball, del Comerç i del Turisme de l’Ajuntament de Girona 

 

Aquest total de 71.084 persones afiliades a la Seguretat Social suposa un descens del 6,6% respecte al mateix període del 2019. A nivell sectorial, els sectors 

que més han caigut respecte les dades de l’any anterior han estat els serveis (-7,2%) i la indústria (-2,1). Mentre que el sector de l’agricultura ha patit un ascens 

del 22,7% i el nombre d’afiliats al sector de la construcció també s’ha vist incrementat, concretament en un 3,8% respecte el mateix període del 2019. 

AFILIACIÓ 

II T 2020 

GIRONA CIUTAT GIRONÈS DEMARCACIÓ DE GIRONA CATALUNYA 

Valor 
VAR. ANUAL VAR. 

TRIMESTRAL Valor 
VAR. ANUAL VAR. 

TRIMESTRAL Valor 
VAR. ANUAL VAR. TRIMESTRAL 

Valor 
VAR. ANUAL VAR. TRIMESTRAL 

Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  

RGSS 64.307 -4.766 -6,9 ▼ -564 -0,9 ▼ 89.530 -5.827 -6,1 ▼ -805 -0,9 ▼ 248.189 -25.459 -9,3 ▼ 10.962 4,6 ▲ 2.668.938 -

176.178 

-6,2 ▼ -10.933 -0,4 ▼ 

Agricultura 64 26 68,4 ▲ -3 -4,5 ▼ 309 29 10,4 ▲ 17 5,8 ▲ 1.513 12 0,8 ▲ 55 3,8 ▲ 9.831 -87 -0,9 ▼ 481 5,1 ▲ 

Indústria 3.122 69 2,3 ▲ 128 4,3 ▲ 9.888 -100 -1,0 ▼ 158 1,6 ▲ 49.431 495 1,0 ▲ 485 1,0 ▲ 437.091 -12.729 -2,8 ▼ -555 -0,1 ▼ 

Construcció 1.667 86 5,4 ▲ 186 12,6 ▲ 4.534 -40 -0,9 ▼ 326 7,7 ▲ 17.764 -630 -3,4 ▼ 1.304 7,9 ▲ 136.814 -5.314 -3,7 ▼ 10.694 8,5 ▲ 

Serveis 59.454 -4.947 -7,7 ▼ -875 -1,5 ▼ 74.799 -5.716 -7,1 ▼ -1.306 -1,7 ▼ 179.481 -25.336 -12,4 ▼ 9.118 5,4 ▲ 2.085.202 -

158.048 
-7,0 ▼ -21.553 -1,0 ▼ 

RETA 6.777 -264 -3,7 ▼ 9 0,1 ▲ 13.228 -653 -4,7 ▼ 47 0,4 ▲ 59.929 -2.601 -4,2 ▼ 761 1,3 ▲ 544.472 -10.149 -1,8 ▼ 1.781 0,3 ▲ 

Agricultura 55 -4 -6,8 ▼ 1 1,9 ▲ 393 -16 -3,9 ▼ -4 -1,0 ▼ 3.131 -64 -2,0 ▼ -9 -0,3 ▼ 22.652 -464 -2,0 ▼ 15 0,1 ▲ 

Indústria 367 -143 -28,0 ▼ -9 -2,4 ▼ 922 -519 -36,0 ▼ -9 -1,0 ▼ 4.313 -1.031 -19,3 ▼ -26 -0,6 ▼ 38.499 -3.068 -7,4 ▼ -382 -1,0 ▼ 

Construcció 677 0 0,0 ▲ -3 -0,4 ▼ 1.723 13 0,8 ▲ 0,0 0,0 ▲ 9.758 -75 -0,8 ▼ 26 0,3 ▲ 68.341 -1 0,0 ▼ 435 0,6 ▲ 

Serveis 5.678 -117 -2,0 ▼ 20 0,4 ▲ 10.190 -131 -1,3 ▼ 60 0,6 ▲ 42.727 -1.431 -3,2 ▼ 770 1,8 ▲ 414.980 -6.616 -1,6 ▼ 1.713 0,4 ▲ 

TOTAL 71.084 -5.030 -6,6 ▼ -555 -0,8 ▼ 102.758 -6.480 -5,9 ▼ -758 -0,7 ▼ 308.118 -28.060 -8,3 ▼ 11.723 4,0 ▲ 3.213.410 -

186.327 

-5,5 ▼ -9.152 -0,3 ▼ 

Agricultura 119 22 22,7 ▲ -2 -1,7 ▼ 702 13 1,9 ▲ 13 1,9 ▲ 4.644 -52 -1,1 ▼ 46 1,0 ▲ 32.483 -551 -1,7 ▼ 496 1,6 ▲ 

Indústria 3.489 -74 -2,1 ▼ 119 3,5 ▲ 10.810 -619 -5,4 ▼ 149 1,4 ▲ 53.744 -536 -1,0 ▼ 459 0,9 ▲ 475.590 -15.797 -3,2 ▼ -937 -0,2 ▼ 

Construcció 2.344 86 3,8 ▲ 183 8,5 ▲ 6.257 -27 -0,4 ▼ 326 5,5 ▲ 27.522 -705 -2,5 ▼ 1.330 5,1 ▲ 205.155 -5.315 -2,5 ▼ 11.129 5,7 ▲ 

Serveis 65.132 -5.064 -7,2 ▼ -855 -1,3 ▼ 84.989 -5.847 -6,4 ▼ -1.246 -1,4 ▼ 222.208 -26.767 -10,8 ▼ 9.888 4,7 ▲ 2.500.182 -

164.664 
-6,2 ▼ -19.840 -0,8 ▼ 
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Aquests apunts evidencien que els efectes negatius de la COVID-19 no només han fet incís 

durant el període de confinament més estricte, sinó que la incidència d’aquesta pandèmia ha 

deteriorat i seguirà deteriorant el teixit econòmic i empresarial de la ciutat per un període de 

temps incert. Per tant, serà necessari buscar mesures i fórmules que incentivin la contractació i 

la creació de llocs de treball, per impedir que la afiliació al RGSS segueixi caient. A continuació 

hi consta un gràfic que mostra l’evolució de les xifres de afiliació al Registre General de la 

Seguretat Social des de 2006 fins a l’actualitat. Es pot apreciar visualment la tendència negativa 

tan sobtada que van suposar els mesos de confinament i l’actual estancament de les xifres de 

afiliació. 

 

 

 
Gràfica de l'evolució de la afiliació al RGSS a la ciutat de Girona  (2006-2020) 

 

COMPARATIVA SEGONS ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Si analitzem les dades de afiliació total a la Seguretat Social, per tipus d’activitats econòmiques 

a inicis del tercer trimestre de 2020, trobem que les activitats econòmiques amb major nombre 

de persones afiliades a la ciutat de Girona són, per ordre d’afiliats, l’Administració pública, 

Defensa i SS obligatòria, el comerç al detall (excloent vehicles a motor), les activitats sanitàries, 

l’educació, les activitats relacionades amb l’ocupació i els serveis de menjar i begudes, que 

suposen el 54,51% dels totals d’afiliats. 
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Total d’afiliats al RGSS per activitats econòmiques a la ciutat de Girona (IIT 2020)  

 

Aquestes dades reflecteixen una necessitat real d’impuls de la contractació en l’àmbit 

empresarial i de la indústria de la ciutat. Per tal de millorar aquestes xifres i assolir un creixement 

en la afiliació total a la Seguretat Social d’activitats claus per la ciutat, com són el  comerç al detall 

(excloent vehicles motors) i els serveis de menjar i begudes, entre d’altres. Així com ajudar a 

consolidar altres activitats emergents, que tot i no aportar un gran percentatge del total d’afiliats 

a la ciutat, resulten activitats claus de cares a una pròspera recuperació econòmica, com són els 

serveis de tecnologies de la informació o els serveis d’activitats postals i de correus, entre 

d’altres. 

Una de les accions més importants que l’Àrea de Promoció Econòmica vol desplegar en el marc 

d’aquest Pla de desenvolupament socioeconòmic per tal de dur a terme l’impuls a la contractació 
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necessari, citat en el paràgraf anterior, és la subvenció Girona Actua Plus, la qual quedarà 

definida i detallada més endavant. 

Abans de l’esclat de la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia COVID-19, els motors de 

creixement i generació de riquesa de la ciutat eren el sector turístic i les exportacions. L’avenç 

de la pandèmia va paralitzar completament aquest creixement i juntament amb molts altres 

factors, ha generat una situació de crisi econòmica a la ciutat, de la que cal mitigar els efectes.  

 

ESTUDI SOBRE LA MAJOR INCIDÈNCIA SEGONS PROVÍNCIES 

Si fem una diagnosi dels efectes de la COVID-19  a la província de Girona, trobem que els 

resultats que es mostren són més greus que la mitjana catalana, d’acord amb les xifres 

obtingudes a l’Anuari econòmic Comarcal 2020 de BBVA. Concretament, les comarques de 

Girona i les del Camp de Tarragona seran les més afectades en l'àmbit econòmic per la crisi de 

la COVID-19, segons el BBVA, ja que les últimes dades d’ afiliació a la Seguretat Social ho posen 

de manifest. Al tancament del tercer trimestre, l’ afiliació a les comarques gironines va caure prop 

d'un 4% interanual, mentre que el descens a Tarragona es va acostar al 5%. Segons el 

BBVA, aquesta situació s'explica per la forta dependència del turisme i la caiguda de la producció 

industrial. Per altra banda, cal afegir també que l'Índex de Producció Industrial (IPI) ha caigut un 

14% durant el primer semestre. Malgrat la forta caiguda de l'economia al conjunt del territori, 

l’estudi destaca que el binomi "indústria i serveis vinculats al sector secundari" serà capaç de 

reactivar l'activitat de forma més ràpida, mentre que el binomi "comerç i turisme" trigarà força 

més temps; és per aquest motiu que també s’associa un impacte de la COVID-19 més greu a la 

comarca gironina. 
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 ATUR REGISTRAT A GIRONA CIUTAT I ÀMBIT 
COMPARATIU 

 

D’acord amb les xifres oficials de l’Observatori del Mercat del Treball, del Comerç i del Turisme 

de l’Ajuntament de Girona, l’atur registrat a la ciutat de Girona durant el mes d’agost de 2020 ha 

ascendit a 6.355 persones aturades, fet que suposa un increment del 34,5% respecte les xifres 

del mateix període del 2019. 

L’increment del nombre d’aturats tan pronunciat d’aquest any respecte l’anterior fa palesa la 

incidència de la pandèmia Covid-19 i la situació de crisis econòmica que aquesta està 

comportant. Per això des de l’administració s’han d’implementar polítiques que tinguin com a 

objectiu la lluita contra la destrucció dels llocs de treball. Una de les accions estratègiques que 

desenvoluparà l’Àrea de Promoció Econòmica en aquest àmbit és la línia d’ajudes Girona Actua 

i Girona Actua Plus, de les quals ja s’ha fet menció anteriorment i es desenvoluparà la seva 

explicació més endavant. 

A continuació es mostren les taules classificatòries de l’atur registrat a Girona amb comparatives 

respecte la comarca, la demarcació i el total de Catalunya, i segons diferents perfils de persones 

aturades i d’activitats econòmiques. 

Es pot destacar el fet que l’increment de les xifres d’atur respecte l’any anterior és generalitzat 

en tots els sectors, així com a totes les franges d’edat. Les activitats amb major nombre de 

persones aturades són els serveis de menjar i begudes, el comerç al detall (excloent vehicles 

amb motor) i finalment, les activitats relacionades amb l’ocupació, que sumen 1.947 persones 

aturades i suposen el 30,6% del total d’aturats de la ciutat.  

Si analitzem les variacions segons xifres percentuals de l’atur registrat respecte les dades de 

l’agost de 2019, trobem que l’activitat que ha sofert un ascens percentual més gran de persones 

aturades, respecte el mateix període de 2019  és la relativa a serveis tècnics d’arquitectura i 

enginyeria, la qual mostra un augment de la xifra de persones aturades del 81,3%. Seguidament 

la precedeixen les activitats especialitzades de construcció, amb un ascens del 74% respecte 

l’agost del 2019 i les activitats relatives a la mediació financera, les quals han viscut un increment 

anual del nombre d’aturats d’un 69,6%. En termes absoluts i amb valors més grans, d’acord amb 

les dades descrites al paràgraf anterior, trobem que l’activitat en la qual hi ha 201 persones 

aturades més respecte l’agost de 2019 és aquella relacionada amb l’ alimentació i begudes, això 

suposa un increment del 40%. En segon lloc, amb un increment de 185 persones més aturades 

respecte l’any passat trobem les activitats relacionades amb el comerç al detall (exclosos els 

vehicles motors), la qual cosa suposa un increment del 39,1%. Seguidament, amb 183 persones 

més aturades respecte l’agost de 2019, trobem les activitats relacionades amb l’ocupació, que 

suposa una variació anual del 45,4%. 

Per últim, una particularitat que mostren les dades de l’Observatori del Mercat de Treball, del 

Comerç i del Turisme de l’Ajuntament de Girona,  sobre la incidència de l’atur i els Indicadors 

turístics en el 3er Trimestre de 2020 de la ciutat de Girona, és que s’aprecia un increment de 

l’atur del sector turístic respecte el 3er Trimestre de 2019 d’un 32,79%. Si ho analitzem més a 

fons, trobem que en el perfil de l’aturat del sector turístic, hi destaca que un 66,3% del total són 

dones. D’altra banda, la mitjana de dones aturades a la ciutat de Girona al setembre de 2020 

suposa un 53% sobre el total d’aturats.  
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Seguint l’exemple anterior, podem apreciar doncs que la crisi de la COVID-19, per la seva triple 

dimensió sanitària, social i econòmica incideix més particularment sobre les dones. De fet, les 

feines amb elevada presència d’ocupació femenina han estat les més afectades per les mesures 

de confinament i per la pròpia crisi sanitària, la qual cosa les fa més vulnerables davant una 

situació de contracció de l’activitat econòmica. A més, les dones continuen duent a terme la major 

part del treball domèstic i de les cures de persones dependents, cosa que les posiciona en una 

situació de major risc i dificultat vers la conciliació familiar. Amb aquest fet es posa de manifest 

la necessitat d’implementar  accions de reactivació, amb una perspectiva de gènere com a eix 

transversal, per tal de col·laborar amb la lluita per la igualtat de gènere, la qual s’ha vist més 

afectada amb la incidència de la COVID-19, tant a nivell econòmic, com social o laboral. Aquests 

fets també són deguts a que una gran part de les dones treballa en el món de l’economia 

submergida, cosa que les exposa encara més al fet de poder caure en la pobresa. 

Dins els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), promoguts per les Nacions 

Unides, concretament l’objectiu cinquè del llistat declara que la igualtat de gènere no és només 

un dret humà fonamental, sinó que és un dels pilars essencials per construir un món pacífic, 

pròsper i sostenible. Amb aquests preceptes, l’Ajuntament de Girona vol aplicar a partir d’aquest 

Pla de Reactivació socioeconòmica, mesures i accions específiques per lluitar contra les 

desigualtats de gènere, en àmbits d’actuació diversos. 
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Atur registrat segons els perfils dels aturats, agost 2020 

Següent Gràfic: Atur registrat segons activitats econòmiques, agost 2020 

ATUR 
Agost 2020 

GIRONA CIUTAT GIRONÈS DEMARCACIÓ DE GIRONA CATALUNYA 

Valor 
VAR. ANUAL VAR. MENSUAL 

Valor 
VAR. ANUAL VAR. MENSUAL 

Valor 
VAR. ANUAL VAR. MENSUAL 

Valor 
VAR. ANUAL VAR. MENSUAL 

Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  

TOTAL 6.355 1.630 34,5 ▲ 159 2,6 ▲ 11.783 2.979 33,8 ▲ 314 2,7 ▲ 43.699 
11.59

3 
36,1 ▲ 1.193 2,8 ▲ 480.642 109.224 29,4 ▲ 11.293 2,4 ▲ 

Nac. esp. 4.596 1.089 31,1 ▲ 150 3,4 ▲ 8.225 1.879 29,6 ▲ 286 3,6 ▲ 31.900 7.726 32,0 ▲ 1.118 3,6 ▲ 379.688 76.682 25,3 ▲ 9.523 2,6 ▲ 

Nac. no esp. 1.759 541 44,4 ▲ 9 0,5 ▲ 3.558 1.100 44,8 ▲ 28 0,8 ▲ 11.799 3.867 48,8 ▲ 75 0,6 ▲ 100.954 32.542 47,6 ▲ 1.770 1,8 ▲ 

Home 2.919 837 40,2 ▲ 64 2,2 ▲ 5.471 1.528 38,8 ▲ 103 1,9 ▲ 19.877 5.659 39,8 ▲ 542 2,8 ▲ 211.370 54.784 35,0 ▲ 4.773 2,3 ▲ 

Dona 3.436 793 30,0 ▲ 95 2,8 ▲ 6.312 1.451 29,8 ▲ 211 3,5 ▲ 23.822 5.934 33,2 ▲ 651 2,8 ▲ 269.272 54.440 25,3 ▲ 6.520 2,5 ▲ 

De 16 a 19 anys 171 48 39,0 ▲ 11 6,9 ▲ 358 126 54,3 ▲ 15 4,4 ▲ 995 372 59,7 ▲ 40 4,2 ▲ 9.536 1.959 25,9 ▲ 338 3,7 ▲ 

De 20 a 24 anys 440 197 81,1 ▲ 23 5,5 ▲ 779 366 88,6 ▲ 38 5,1 ▲ 2.548 1.205 89,7 ▲ 98 4,0 ▲ 27.458 11.113 68,0 ▲ 969 3,7 ▲ 

De 25 a 29 anys 671 212 46,2 ▲ -3 -0,4 ▼ 1.173 372 46,4 ▲ 23 2,0 ▲ 3.855 1.420 58,3 ▲ 119 3,2 ▲ 43.859 14.425 49,0 ▲ 1.592 3,8 ▲ 

De 30 a 44 anys 2.305 706 44,2 ▲ 94 4,3 ▲ 4.130 1.142 38,2 ▲ 161 4,1 ▲ 14.410 4.403 44,0 ▲ 536 3,9 ▲ 159.397 42.706 36,6 ▲ 4.932 3,2 ▲ 

De 45 a 64 anys 2.768 467 20,3 ▲ 34 1,2 ▲ 5.343 973 22,3 ▲ 77 1,5 ▲ 21.891 4.193 23,7 ▲ 400 1,9 ▲ 240.392 39.021 19,4 ▲ 3.462 1,5 ▲ 

Fins a 6 mesos 2.424 103 4,4 ▲ -143 -5,6 ▼ 4.458 300 7,2 ▲ -259 -5,5 ▼ 16.321 1.576 10,7 ▲ -703 -4,1 ▼ 176.953 6.113 3,6 ▲ -13.777 -7,2 ▼ 

De 6 a 12 mesos 1.786 1.041 139,7 ▲ 200 12,6 ▲ 3.181 1.762 124,2 ▲ 377 13,4 ▲ 11.855 6.701 130,0 ▲ 1.163 10,9 ▲ 127.068 67.727 114,1 ▲ 18.055 16,6 ▲ 

Més de 12 mesos 2.145 486 29,3 ▲ 102 5,0 ▲ 4.144 917 28,4 ▲ 196 5,0 ▲ 15.523 3.316 27,2 ▲ 733 5,0 ▲ 176.621 35.384 25,1 ▲ 7.015 4,1 ▲ 

Sense estudis 139 20 16,8 ▲ -3 -2,1 ▼ 489 84 20,7 ▲ -2 -0,4 ▼ 1.786 323 22,1 ▲ 17 1,0 ▲ 6.880 1.296 23,2 ▲ 69 1,0 ▲ 

Primaris incompl. 511 120 30,7 ▲ 0 0,0 ▲ 1.358 334 32,6 ▲ 9 0,7 ▲ 4.052 911 29,0 ▲ 5 0,1 ▲ 20.070 3.923 24,3 ▲ 258 1,3 ▲ 

Educació general 4.245 1.105 35,2 ▲ 57 1,4 ▲ 7.445 1.906 34,4 ▲ 95 1,3 ▲ 29.159 8.002 37,8 ▲ 525 1,8 ▲ 325.424 75.124 30,0 ▲ 4.816 1,5 ▲ 

FP i 
Postsecundari 

706 217 44,4 ▲ 4 0,6 ▲ 1.336 410 44,3 ▲ 28 2,1 ▲ 5.297 1.573 42,2 ▲ 110 2,1 ▲ 79.825 19.335 32,0 ▲ 1.817 2,3 ▲ 

Estudis superiors 754 168 28,7 ▲ 101 15,5 ▲ 1.155 245 26,9 ▲ 184 18,9 ▲ 3.405 784 29,9 ▲ 536 18,7 ▲ 48.443 9.546 24,5 ▲ 4.333 9,8 ▲ 

Agricultura 125 44 54,3 ▲ 1 0,8 ▲ 310 105 51,2 ▲ -6 -1,9 ▼ 1.209 381 46,0 ▲ -51 -4,0 ▼ 9.168 2.309 33,7 ▲ -23 -0,3 ▼ 

Indústria 562 148 35,7 ▲ 29 5,4 ▲ 1.209 295 32,3 ▲ 44 3,8 ▲ 4.539 1.109 32,3 ▲ 137 3,1 ▲ 50.089 7.893 18,7 ▲ 972 2,0 ▲ 

Construcció 526 82 18,5 ▲ 8 1,5 ▲ 1.138 185 19,4 ▲ 33 3,0 ▲ 4.210 537 14,6 ▲ 304 7,8 ▲ 36.935 5.553 17,7 ▲ 1.368 3,8 ▲ 

Serveis 4.692 1.251 36,4 ▲ 107 2,3 ▲ 8.248 2.177 35,9 ▲ 219 2,7 ▲ 31.138 8.976 40,5 ▲ 718 2,4 ▲ 354.652 88.122 33,1 ▲ 8.166 2,4 ▲ 

SOA 450 105 30,4 ▲ 14 3,2 ▲ 878 217 32,8 ▲ 24 2,8 ▲ 2.603 590 29,3 ▲ 85 3,4 ▲ 29.798 5.347 21,9 ▲ 810 2,8 ▲ 
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Activitat Econòmica Agost 2020 % Juliol 2020 Agost 2019 Agost 2010 Variació mensual Abs. Variació anual Abs. Variació 2020 - 2010 Abs.

Serveis de menjar i begudes 703 11,1 687 502 681 16 ▲ 201 ▲ 22

Comerç detall, exc. vehicles motor 658 10,4 652 473 467 6 185 ▲ 191 ▲

Activitats relacionades amb l'ocupació 586 9,2 611 403 406 -25 ▼ 183 ▲ 180 ▲

Sense ocupació anterior 450 7,1 436 345 401 14 ▲ 105 49

Serveis a edif icis i de jardineria 380 6,0 384 292 294 -4 ▼ 88 86 ▲

Construcció d'immobles 261 4,1 258 232 560 3 29 -299 ▼

Comerç engròs, exc. vehicles motor 256 4,0 251 206 623 5 50 -367 ▼

Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 256 4,0 245 212 182 11 44 74

Activitats especialitzades construcció 254 4,0 244 146 154 10 108 ▲ 100 ▲

Indústries de productes alimentaris 230 3,6 228 151 279 2 79 -49 ▼

Serveis d'allotjament 226 3,6 175 200 228 51 ▲ 26 -2

Educació 146 2,3 143 104 102 3 42 44

Serveis socials sense allotjament 118 1,9 116 79 96 2 39 22

Altres activitats de serveis personals 116 1,8 122 82 172 -6 ▼ 34 -56 ▼

Agricultura, ramaderia i caça 113 1,8 112 72 89 1 41 24

Transport terrestre i per canonades 99 1,6 97 66 68 2 33 31

Serveis socials amb allotjament 92 1,4 96 67 16 -4 ▼ 25 76

Activitats sanitàries 90 1,4 90 64 71 0 26 19

Activitats esportives i d'entreteniment 87 1,4 87 67 92 0 20 -5

Llars que ocupen personal domèstic 81 1,3 76 59 27 5 22 54

Activitats administratives d'oficina 81 1,3 71 67 91 10 14 -10

Activitats jurídiques i de comptabilitat 63 1,0 61 46 62 2 17 1

Venda i reparació de vehicles motor 58 0,9 46 46 59 12 ▲ 12 -1

Activitats associatives 53 0,8 54 41 80 -1 12 -27

Emmagatzematge i afins al transport 47 0,7 45 40 87 2 7 -40

Activitats immobiliàries 42 0,7 37 35 79 5 7 -37

Activitats professionals i tècniques ncaa 41 0,6 34 27 66 7 14 -25

Productes metàl·lics, exc. maquinària 40 0,6 39 27 31 1 13 9

Mediació f inancera 39 0,6 39 23 43 0 16 -4

Publicitat i estudis de mercat 39 0,6 41 41 54 -2 -2 ▼ -15

Activitats postals i de correus 34 0,5 35 28 18 -1 6 16

Recerca i desenvolupament 34 0,5 33 22 17 1 12 17

Arts gràfiques i suports enregistrats 32 0,5 28 20 42 4 12 -10

Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 29 0,5 27 16 16 2 13 13

Activitats de seguretat i investigació 28 0,4 25 23 23 3 5 5

Tractament de residus 28 0,4 28 18 44 0 10 -16

Telecomunicacions 26 0,4 23 26 31 3 0 -5

Indústries fusta i suro, exc. mobles 25 0,4 26 15 10 -1 10 15

Activitats de lloguer 25 0,4 23 19 28 2 6 -3

Activitats artístiques i d'espectacles 23 0,4 20 16 28 3 7 -5

Total activitats presentades 5.989 94,2 5.845 4.418 5917 144 1571 72

Resta d'activitats econòmiques 366 5,8 351 307 658 15 59 -292

Total atur 6.355 100,0 6.196 4.725 6.575
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Ciutats de Catalunya de més de 90.000 habitants i capitals comarcals de més de 30.00 habitants. Font: Observatori del Treball i Model Productiu, Generalitat 

de Catalunya. *Idescat, població a 1 de gener de 2019. (Observatori del Mercat del Treball, del Comerç i del Turisme de l’Ajuntament de Girona) 

 

CIUTATS 
CATALUNYA 

AFILIACIÓ RGSS II T 2020 AFILIACIÓ RETA II T 2020 ATUR AGOST 2020 ATUR i POBLACIÓ 

 
Valor 

 

VAR. ANNUAL 
 

VAR. TRIMESTRAL 
 

Valor 

 

VAR. ANNUAL 
 

VAR. TRIMESTRAL 
 

Valor 

 

VAR. ANUAL 
 

VAR. MENSUAL 
Població 

en edat de 
treballar* 

Atur/Pobl. 
edat de 
treballar 

Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel. 

 

Girona 64.307 -4.766 -6,9 ▼ -564 -0,9 ▼ 6.777 -264 -3,7 ▼ 9 0,1 ▲ 6.355 1.630 34,5 ▲ 159 2,6 ▲ 67.854 9,4 

 

Badalona 42.595 -3.186 -7,0 ▼ 477 1,1 ▲ 12.860 -141 -1,1 ▼ 46 0,4 ▲ 16.465 3.006 22,3 ▲ 277 1,7 ▲ 142.432 11,6 

 

Barcelona 926.640 -63.636 -6,4 ▼ -16.910 -1,8 ▼ 123.178 -1.663 -1,3 ▼ 74 0,1 ▲ 92.916 24.369 35,6 ▲ 1.816 2,0 ▲ 1.068.258 8,7 

 

Figueres 10.519 -568 -5,1 ▼ 12 0,1 ▲ 2.913 -75 -2,5 ▼ 21 0,7 ▲ 3.702 894 31,8 ▲ 63 1,7 ▲ 30.694 12,1 

 

Granollers 27.164 -1.253 -4,4 ▼ -668 -2,4 ▼ 3.756 -21 -0,6 ▼ 3 0,1 ▲ 4.418 972 28,2 ▲ 110 2,6 ▲ 40.366 10,9 

Hospitalet de 
Llobregat 

83.755 -4.703 -5,3 ▼ -1.831 -2,1 ▼ 12.468 -51 -0,4 ▼ 70 0,6 ▲ 18.269 4.686 34,5 ▲ 255 1,4 ▲ 172.149 10,6 

 

Igualada 12.346 -848 -6,4 ▼ -79 -0,6 ▼ 2.794 -8 -0,3 ▼ -6 -0,2 ▼ 2.809 627 28,7 ▲ 105 3,9 ▲ 24.919 11,3 

 

Lleida 63.140 -2.407 -3,7 ▼ -148 -0,2 ▼ 8.650 -138 -1,6 ▼ 15 0,2 ▲ 9.471 2.109 28,6 ▲ 520 5,8 ▲ 91.247 10,4 

 

Manresa 24.741 -1.332 -5,1 ▼ -245 -1,0 ▼ 4.515 6 0,1 ▲ 20 0,4 ▲ 6.183 1.175 23,5 ▲ 222 3,7 ▲ 49.103 12,6 

 

Mataró 38.479 -2.089 -5,1 ▼ -714 -1,8 ▼ 7.878 -47 -0,6 ▼ 45 0,6 ▲ 10.153 1.909 23,2 ▲ 315 3,2 ▲ 83.626 12,1 

 

Reus 33.149 -1.907 -5,4 ▼ 128 0,4 ▲ 6.055 -79 -1,3 ▼ 103 1,7 ▲ 8.628 2.401 38,6 ▲ 225 2,7 ▲ 66.784 12,9 

 

Sabadell 55.548 -4.204 -7,0 ▼ -325 -0,6 ▼ 12.907 -110 -0,8 ▼ 30 0,2 ▲ 15.195 2.861 23,2 ▲ 339 2,3 ▲ 137.233 11,1 

Santa Coloma de 
Gramanet 

9.320 -766 -7,6 ▼ -111 -1,2 ▼ 6.286 10 0,2 ▲ 92 1,5 ▲ 9.486 2.142 29,2 ▲ 240 2,6 ▲ 76.309 12,4 

 

Tarragona 71.999 -4.838 -6,3 ▼ -353 -0,5 ▼ 6.557 -1 0,0 ▼ 101 1,6 ▲ 9.757 2.614 36,6 ▲ 185 1,9 ▲ 87.574 11,1 

 

Terrassa 56.260 -2.125 -3,6 ▼ 271 0,5 ▲ 12.883 -93 -0,7 ▼ -26 -0,2 ▼ 17.000 2.792 19,7 ▲ 395 2,4 ▲ 143.528 11,8 

 

Tortosa 11.226 -733 -6,1 ▼ -515 -4,4 ▼ 2.251 -55 -2,4 ▼ 1 0,0 ▲ 2.468 597 31,9 ▲ 74 3,1 ▲ 21.035 11,7 

 

Vendrell, el 5.892 -1.037 -15,0 ▼ 422 7,7 ▲ 2.403 -25 -1,0 ▼ 27 1,1 ▲ 3.365 777 30,0 ▲ 62 1,9 ▲ 23.985 14,0 

 

Vic 19.639 -1.597 -7,5 ▼ -322 -1,6 ▼ 3.167 -331 -9,5 ▼ -16 -0,5 ▼ 3.062 653 27,1 ▲ 89 3,0 ▲ 30.562 10,0 

Vilanova i la Geltrú 12.403 -1.039 -7,7 ▼ -130 -1,0 ▼ 4.053 -41 -1,0 ▼ 0 0,0 ▲ 4.945 1.039 26,6 ▲ 95 2,0 ▲ 43.601 11,3 
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La taula anterior proporciona dades sobre la posició de Girona respecte la resta de ciutats 

catalanes de més de 90.000 habitants i de les capitals comarcals de més de 30.000, en aspectes 

com l’ocupació i l’atur. Com podem veure, el 9,4% d’aturats sobre el total de la població en edat 

de treballar col·loca a Girona en una segona posició, només per darrere de Barcelona, la qual 

presenta un 8,7% d’aturats. Per contra, la ciutat de la llista amb el percentatge d’atur més elevat 

és el Vendrell, la qual presenta un 14% d’aturats.  

Si s’analitzen la resta de capitals de província, trobem que Tarragona presenta un 11,1% 

d’aturats sobre el total de població en edat de treballar, i Lleida un 10,4%. Ambdues presenten 

xifres majors que la ciutat de Girona. 

Un altre fet destacable és que a totes les ciutats dels llistat, les xifres d’atur s’han incrementat 

respecte l’agost de 2019. Algunes en més mesura, com és el cas de Reus, amb una variació 

anual del 38,6% i d’altres en menor magnitud, com és el cas de Terrassa, on les xifres han variat 

en un 19,7% respecte l’agost de 2019. A Girona, la variació respecte l’any anterior ha estat d’un 

34,5% més d’aturats. Aquest apunt indica que la crisi econòmica ocasionada per la pandèmia 

COVID-19, ha afectat a tots els territoris, ja sigui en major o menor mesura. 

A nivell local, aquestes dades reflecteixen que la situació de Girona respecte la mitjana catalana 

és molt correcta. Concretament, la relativament bona posició de Girona dins aquest rànquing 

mostra que la ciutat té una bona capacitat d’ocupabilitat, així com un teixit empresarial prou 

consolidat. Tot i així, no s’ha de deixar de banda la situació de crisis actual que s’està vivint i cal 

actuar i establir mesures urgents per evitar que les xifres d’atur ascendeixin encara més, per tal 

d’evitar la destrucció de més llocs de treball.  

Finalment, a nivell estatal trobem que respecte el total de 52 capitals de província que té 

Espanya, la ciutat de Girona es situa en vuitena posició. Aquest fet no difereix dels resultats 

anteriors, ja que també determina que la ciutat es troba en una bona posició a nivell ocupacional, 

respecte la resta de ciutats analitzades.  

 ERTOS 

Arrel de la situació sanitària extraordinària que es va iniciar al març de 2020 a tota Espanya, el 

Govern va regular l’aplicació dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).  

La definició d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) és un procediment 

administratiu mitjançant el qual una organització, per causes econòmiques, tècniques, 

organitzatives o de producció, pot procedir a la suspensió temporal del contracte de treball o a la 

reducció de la jornada laboral d'una part significativa de la plantilla, per a superar una situació 

excepcional que posa en risc la continuïtat de l’empresa.  

Es considera que són una causa de força major les circumstàncies derivades de la pandèmia per 

SARS-CoV-2 i, en particular, el fet que la declaració de l'estat d'alarma (Reial decret 463/2020, 

de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma) no permeti a l’empresa desenvolupar la seva 

activitat. També poden presentar un ERTO per força major les empreses afectades per raons 

extraordinàries i urgents vinculades amb el contagi o aïllament preventiu decretat per les 

autoritats sanitàries, així com aquelles que es vegin obligades a suspendre la seva activitat a 

conseqüència del tancament de locals d'afluència pública, restriccions del transport públic o falta 

de subministraments que impedeixi greument la continuïtat de l'activitat, sempre que aquestes 

causes siguin conseqüència directa de la pandèmia per SARS-CoV-2. 
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Durant els ERTO no es dona de baixa a la Seguretat Social a les persones treballadores. Els 

treballadors segueixen d'alta encara que, de conformitat amb el que es preveu en el Reial decret 

llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte 

econòmic i social del COVID-19, l'empresa pugui estar exonerada del pagament de les 

cotitzacions a la Seguretat Social. Independentment d’aquest fet, per a les persones 

treballadores aquest període computa com a efectivament cotitzat. 

A la ciutat de Girona fins a inicis de juny s’han registrat 1.549 expedients que afecten a 9.991 

persones treballadores. Les activitats més afectades per ERTOs a la ciutat de Girona han estat 

les relacionades amb l’hostaleria i el comerç a l’engròs i al detall, que fan un total de 4.230 

treballadors, el qual suposa un 42,3% del total dels afectats.   

L’existència d’aquests tipus d’expedients ha suposat que les xifres d’atur no augmentessin tan 

dràsticament com ho haurien fet si les empreses no s’haguessin pogut acollir a aquesta opció en 

aquesta situació de pandèmia. Encara així, com s’ha detallat abans, les xifres d’atur, les quals 

no contemplen els casos d’ERTE, de la ciutat segueixen essent molt elevades respecte les dels 

anys anteriors. 

 

ERTOs registrats a la ciutat de Girona fins a 30 de juny de 2020 

Font: Observatori del Mercat del Treball, del Comerç i del Turisme, de l’Ajuntament de Girona 
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Font: Observatori del Mercat del Treball, del Comerç i del Turisme de l’Ajuntament de Girona. 

Dades recollides fins a 30 de juny de 2020 

 

 

ERTO PER ACTIVITAT ECONÒMICA A LA CIUTAT DE GIRONA

Expedients
Persones 

treballadores

I. Hostaleria 329 2.261

G. Comerç a l’engròs i al detall 350 1.969
Q. Activitats sanitàries i serveis 

socials 126 802

C. Indústries manufactureres 58 654

P. Educació 71 582
N. Activitats administratives i 

auxiliars 57 577
R. Activitats artístiques i 

d’entreteniment 69 516

J. Informació i comunicacions 45 511

H. Transport i emmagatzematge 48 452

F.Construcció 75 425

S. Altres serveis 142 424
M. Activitats professionals i 

tècniques 75 373
K. Activitats financeres i 

d’assegurances 18 81

L. Activitats immobiliàries 24 65

B. Indústries extractives 8 26

T. Activitats de les llars 5 11

A. Agricultura, ramaderia i pesca 2 10
O. Adm. pública, Defensa i SS 

obligatòria 4 8

D. Energia elèctrica i gas 0 0
E. Aigua, sanejament i gestió de 

residus 0 0

U. Organismes extraterritorials 0 0

SE. Sense especificar 43 244

Total 1.549 9.991
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 CREACIÓ I DESTRUCCIÓ D’EMPRESES 

 

Per dur a terme l’anàlisi d’aquestes variables, s’han analitzat els estudis i les dades de 

l’Observatori del Mercat de Treball, del Comerç i del Turisme, de l’Ajuntament de Girona. Aquest 

obté les dades pertinents sobre creació i destrucció empresarial a la ciutat de Girona a partir de 

dades obtingudes directament del Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME). Concretament, 

els resultats específics sobre Girona s’obtenen a partir del buidatge de les dades que hi consten 

al BORME, ja que aquest és l’òrgan de difusió oficial dels Registres Mercantils espanyols.  

Si analitzem les dades per trimestres, podem observar que durant el segon trimestre de 2020 

s’ha produït una creació neta de 12 noves empreses, cosa que respecte les xifres del mateix 

període de l’any 2019, representa una reducció en quant a creació neta del 71,4%. Aquest 

descens queda justificat amb el fet que aquest període coincideix amb l’època de confinament i 

posterior inici de desescalada, mesos durant els qual l’activitat empresarial ha estat més 

paralitzada. 

Un cop iniciat el retorn a l’activitat empresarial i coincidint amb l’època d’estiu, durant la qual 

s’han alleugerit les restriccions, trobem que la creació empresarial neta del tercer trimestre de 

2020 ascendeix a 50 empreses. Aquesta dada suposa un augment en la variació trimestral del 

316,7%  i del 117,4% respecte el mateix període de 2019. Aquesta evolució trimestral és deguda 

a la reducció de les restriccions durant el període estiuenc i a la represa de l’activitat. 

En quant a creació neta per sectors d’activitats, trobem que durant aquest tercer trimestre de 

2020, l’hostaleria és l’activitat que ha presentat una creació neta major, concretament de 11 

negocis. Seguidament, trobem el sector de la construcció amb una creació neta de 10 negocis i 

després tenim amb 7 negocis nous de creació neta, el comerç i les activitats immobiliàries. 

Com es pot apreciar, l’evolució de les xifres durant el tercer trimestre de 2020 representen una 

imatge positiva i de bona resposta davant la situació de crisi econòmica que patim. Tot i així, 

segueix essent necessari  que des de l’Ajuntament s’estableixin accions a partir de les quals es 

pugui estimular el creixement de l’emprenedoria a la ciutat i també d’altres que promoguin 

l’enfortiment i la consolidació d’empreses ja existents. 

Dins els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) promoguts per les Nacions 

Unides, concretament  l’objectiu novè del llistat estableix com a necessària la construcció 

d’infraestructures resilients, la promoció de la industrialització sostenible i el foment de la 

innovació. Això es relaciona amb els projectes municipals dedicats a incentivar el creixement de 

l’emprenedoria i reforçar les empreses locals ja existents, en part ja que la innovació i el foment 

de la emprenedoria són dues disciplines complementàries. 
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Font: Observatori del Mercat del Treball, del Comerç i del Turisme, de l’Ajuntament de Girona. 

Creació i destrucció empresarial a Girona IIIT de 2020 
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 PRINCIPALS SECTORS AFECTATS: 

 

2.2.5.a) TURISME, RESTAURACIÓ I SECTOR DE 

L’ALLOTJAMENT 

Les dades que es mostraran a continuació han estat extretes a través de l’anàlisi dut a terme per 

l’Observatori del Mercat de Treball, del Comerç i del Turisme, de les enquestes a visitants 

realitzades a l’Oficina de Turisme de Girona. 

Per ésser més específics, la taula mostra l’evolució del nombre d’enquestes realitzades a 

visitants des de 2015 fins l’actualitat a la ciutat de Girona. Com es pot apreciar, la incidència de 

la COVID-19 i les restriccions imposades han fet reduir nombre d’enquestes obtingudes d’una 

manera evident,  concretament a l’agost de 2019 se’n van fer 9550 i a l’agost de 2020 s’han fet 

només 1962, això evidencia que el nombre visitants  i turistes s’ha reduït notòriament aquest any, 

respecte les xifres d’ans anteriors, concretament, i d’acord amb els resultats de les enquestes, el 

nombre total de visitants s’ha vist reduït en un 79,46% respecte el mateix període de 2019. Aquet 

fet fa palesa la crua situació que estan vivint actualment moltes empreses gironines que depenen 

del sector turístic per obtenir gran part dels seus beneficis.  

 

 

Font: Observatori del Mercat del Treball, del Comerç i del Turisme de l’Ajuntament de Girona. 

Nombre d’enquestes realitzades a visitants de la ciutat. 
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Font: Observatori del Mercat del Treball, del Comerç i del Turisme de l’Ajuntament de Girona. 

Principals procedències dels visitants enquestats (agost 2019i agost 2020) 
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Font: Observatori del Mercat del Treball, del Comerç i del Turisme de l’Ajuntament de Girona. 

Principals procedències dels visitants nacionals enquestats (Agost 2019 i Agost 2020) 

 

Les dues taules anteriors especifiquen la procedència dels visitants que ha tingut la ciutat de 

Girona durant l’agost de 2020, d’acord amb les dades obtingudes amb les enquestes que 

proporciona l’Oficina de Turisme de la ciutat. 

Les taules mostren els següents resultats, segons procedència i en relació a l’agost del 2019, el 

pes del grup de persones amb origen a l’Estat espanyol augmenta considerablement i passa a 

representar la major part dels visitants a la ciutat amb el 73,75% del total (al 2019 suposava el 

34,09%). França és el segon país d’origen amb el 18,04% del total, seguit a força distància dels 

Països Baixos (2,50%). Les persones que manifesten com a lloc de procedència el continent 

americà representen el 0,97%, les d’Àsia i Oceania el 0,25% i l’Àfrica el 0,05%. El descens tan 

notori de visitants d’origen estranger, respecte les xifres de 2019 es relaciona amb la incidència 

de la pandèmia i l’augment de les restriccions a nivell mundial. 

En segon lloc, dins la classificació de viatgers d’origen nacional, cal destacar que de les 1.447 

persones que venen de l’Estat Espanyol, el 69,32% ho fan des de la resta de Catalunya, seguit 

a certa distància del País Basc (9,33%), la Comunitat de Madrid (7,12%) i la Comunitat 

Valenciana (4,22%). En comparativa, les procedències més comuns dels visitants de l’Estat 

Espanyol a l’agost de 2019 a la ciutat de Girona eren, en primer lloc, la resta de Catalunya, 

seguida per la Comunitat de Madrid i el País Basc , amb un 40,2%, un 13% i un 12,2% 
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respectivament. Els percentatges de visitants d’altres comunitats autònomes han baixat entre un 

5% i un 10% aproximadament, cosa que es deu a la incidència de les restriccions diverses 

aplicades a causa de la pandèmia COVID-19. En la mateixa línia, es pot apreciar també en 

l’ascens percentual dels viatgers procedents de la resta de Catalunya, que ha augmentat en una 

proporció del 29,12% respecte el mateix període de 2019. Això és degut a la impossibilitat 

normativa de realitzar llargs desplaçaments, que ha fet als usuaris decantar-se per l’opció de 

viatjar a zones més properes, on sí estigui permesa la mobilitat i no suposi tants de problemes 

alhora de tornar a l’origen per qualsevol impediment o circumstància.  Aquest fet ha suposat un 

increment del turisme de proximitat.   Tot i així, no es pot oblidar el descens tan brutal que han 

patit les xifres del total de visitants, que suposen un retrocés important del sector, així com una 

greu afectació econòmica a totes les empreses que en depenen d’aquest.  

Per col·laborar en la recuperació i la reactivació del sector, l’Ajuntament de Girona establirà un 

seguit d’accions i d’ajudes en diferents àmbits, les quals quedaran detallades més endavant. 

 

2.2.5.b) COMERÇ 

El sector del comerç ha estat sempre un sector estratègic i vital per l’economia catalana (fins ara 

ha representat el 14% del Valor Afegit Brut (VAB) català. De fet, és un dels sectors amb més 

capacitat de generar efectes multiplicadors en l’economia catalana, ja que per cada euro que es 

mobilitza en el comerç, se’n generen 2,35 euros en el conjunt de l’economia. 

Actualment amb la incidència de la pandèmia, la situació del sector comercial gironí ha canviat i 

es caracteritza per una demanda interna frenada, una demanda externa inexistent, un sobre 

endeutament del sector  i per últim, un nivell baix de liquiditat, factors a partir dels quals resta una 

capacitat d’inversió futura quasi nul·la. 

Si revisem la vessant ocupacional del comerç i tornem a reiterar les dades prèviament 

analitzades, podem apreciar la incidència negativa de la pandèmia en el teixit comercial gironí, 

per l’ascens del total de persones aturades del sector del comerç al detall (excloent vehicles 

motors) del 39,1% durant el mes d’agost i per la creació de 350 expedients de regulació temporal 

d’ocupació fins al juliol, d’empreses relacionades amb el comerç al detall. 

La pandèmia a més, també ha modificat els hàbits de compra dels gironins, de fet, un dels 

indicadors més destacables és que les compres a distància s’han vist incrementades 

exponencialment arrel del confinament. Concretament, els sis mesos de confinament han fet 

créixer la compra a distància gairebé com l’equivalent a dos anys sense pandèmia (increment 

del 44,6% en sis mesos). Els productes dels que més s’ha incrementat la seva venda a distància 

durant el període de confinament han estat el producte fresc i la resta de quotidià. 

L’ascens de les compres a distància, els canvis en els hàbits de compra dels gironins i les 

prohibicions d’obertura al públic intermitents, segons els pics de la pandèmia i les normatives 

temporals han fet que molts comerços al detall que no disposaven de mitjans per efectuar vendes 

a distància, hagin vist la seva facturació greument disminuïda i tinguin molts problemes de 

liquiditat. És per tots aquests motius  que el sector del comerç al detall ha estat un dels grans 

perjudicats per la incidència de la pandèmia COVID-19. Per tot això, caldrà dissenyar línies 

estratègiques que col·laborin, tant en la diversificació i l’actualització dels petits negocis locals, 

per tal que aquests es puguin adaptar a les noves necessitats de la societat, així com oferir ajudes 
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econòmiques per part de l’Ajuntament, per injectar liquiditat en el sector, per poder assegurar així 

la seva continuïtat.  

2.2.5.c) INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES 
1El sector cultural ha estat el tercer gran afectat per aquesta crisi sanitària, ja que la impossibilitat 

d’interacció física entre persones ha comportat la necessitat de suspensió de molts 

esdeveniments i activitats generadores de benefici per aquest sector. L’obligació de confinar-se 

i desconfinar-se intermitentment quan els pics de la pandèmia ho requereixen ha comportat un 

nivell d’activitat inestable, incapaç de generar el benefici que s’hagués pogut generar en una 

situació de normalitat, contribuint al tancament de molts negocis del sector. 

A partir dels estudis realitzats, s’estima que fins a l’actualitat, l’any 2020 mostra unes pèrdues del 

24% dels ingressos globals del sector cultural català, respecte les xifres de l’any anterior. Els 

dominis culturals que s’han analitzat per arribar a aquests resultats són els següents: Llibres i 

premsa, Audiovisuals i multimèdia, Arts visuals, Arts escèniques i musicals i per últim, Patrimoni, 

museus, arxius i biblioteques. 

Si analitzem l’evolució segons dominis durant el 2020, podem observar que el sector que més 

ha patit el descens en volum d’ingressos ha estat el de les arts escèniques i musicals, el qual ha 

baixat un 72%, seguit del sector Patrimoni, museus, arxius i biblioteques, amb un 35% menys de 

volum de facturació. La resta de sectors presenta un descens en el volum de facturació menys 

elevat, concretament, audiovisual i multimèdia ha patit un descens del 15%, precedit del domini 

llibres i premsa (un 14% menys de volum d’ingressos) i finalment, es troben les arts visuals, amb 

un descens del 12% del volum d’ingressos, respecte les dades de l’any anterior. 

En aquest sentit, els sectors que requereixen una presencialitat han estat els més castigats com 

és el cas de les arts escèniques, la música en viu o el cinema. En canvi, en sectors com la música 

enregistrada o els videojocs, que presenten un gruix important de facturació a través del consum 

online, la crisis no els ha afectat d’una manera tan dràstica. Per esser més específics, ens podem 

trobar que dins d’un mateix domini cultural, com és per exemple el d’ “Audiovisual i multimèdia” 

trobem que el cinema aglutina unes pèrdues del 73%, mentre que la música o el videojocs, per 

contra, presenten un increment de la facturació d’entre un 11-12%. A causa d’aquests 

comportaments diferenciats, hi ha dominis que no mostren pèrdues tan grans com d’altres. 

Un apunt interessant és que l’Anuari de la música Enderrock estima que les pèrdues del sector 

de la música en viu s’aproximen a un 87% a Catalunya, respecte les xifres de l’any anterior. 

Per últim, un dels pocs aspectes a considerar com a positiu derivat de tota aquesta situació és el 

progrés de la digitalització de la cultura. Aquesta doncs ha esdevingut com un factor transversal 

d’aquesta crisi sanitària i com una nova porta d’accés a nous públics. La majoria de sectors han 

apostat per adaptar els continguts i continuar la seva activitat online, així doncs durant els mesos 

de confinament s’ha pogut assistir a concerts, festivals, obres de teatre o visitar museus des de 

casa. De cares al futur doncs, caldrà tenir en compte  la importància de potenciar aquesta nova 

possibilitat, d’una manera híbrida, és a dir,  es volen explorar les possibilitats de combinar el 

format digital (els nous formats en l’àmbit teatral o en el món de l’art), sense perdre el format 

                                                      
1 Dades extretes del Treball tècnic sobre l'impacte econòmic de la COVID19 en el sector cultural 

Informe 15/12/2020 (CONCA) (D’EP INSTITUT) (INSTITUT CATALÀ D’EMPRESES 

CULTURALS) 
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presencial. El digital com a complement i no com a substitut de l’oferta física del sector cultural. 

Des de l’Ajuntament de Girona, s’impartiran diferents línies estratègiques i accions per assolir 

aquest objectiu. 

 

 

2.3. CONCLUSIONS 

Un cop analitzades les dades sobre la ciutat de Girona, s’ha elaborat el llistat de problemàtiques 

econòmiques i socials més importants que pateix la ciutat actualment. Per ésser més específics, 

els principals problemes que pateix la ciutat actualment són els següents: 

Descens de la creació neta empresarial en un 71,4% durant el segon trimestre de 2020, respecte 

el mateix període de 2019. 

Descens de l’afiliació total a la Seguretat Social en un 6,6%, durant el segon trimestre de 2020, 

respecte les xifres del mateix període del 2019 

Descens del nombre de visitants totals a la ciutat d’un 80,66% al tercer trimestre de 2020, 

respecte el mateix període de 2019. 

Ascens de l’atur en un 34,5% durant l’agost de 2020 respecte les xifres del mateix període de 

2019. 

Situació extraordinària amb expedients d’ERTE per a 9.991 persones treballadores des de l’inici 

de la pandèmia COVID-19 fins a 30 de juny de 2020. 

Increment de les diferències de gènere (major percentatge de dones aturades sobre el total, 

increment de les problemàtiques per a la conciliació laboral i familiar amb la incidència de la 

pandèmia COVID-19, etc.) 

Pèrdua del 24% dels ingressos globals del sector cultural català. 
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3. OBJECTIUS CENTRALS DEL PLA I 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Tot aquest apartat es desenvolupa enfocat  i situat dins el marc general dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (promoguts per les Nacions Unides) i dels principis de les actuals 

polítiques europees. Per ésser més específics, cada objectiu i cada línia estratègica treballarà en 

el marc de desenvolupament sostenible ODS, promogut per les Nacions Unides, i en el marc dels 

principis que regeixen les actuals polítiques europees. 

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona ha centrat les seves línies de treball 

en els següents Objectius i Principis: 

·ODS 4- Programes de formació ocupacional, per tal de promoure oportunitats d’aprenentatge i 

una educació de qualitat. 

·ODS 7- Foment de les energies assequibles i no contaminants, com són les energies 

renovables, sobretot a nivell domèstic (calefacció) i en els transports.  

·ODS 8- Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible i el treball productiu i 

decent. És a dir, que tothom pugui tenir una feina de qualitat, de manera que es redueixi l’atur i 

augmentin la productivitat i el consum.  

·ODS 9- Promoure la industrialització inclusiva i sostenible, juntament amb la innovació i la 

infraestructura, per tal d’enfortir economies dinàmiques i competitives, generadores d’ocupació i 

ingressos. 

·ODS 10- Reducció de les desigualtats en diferents àmbits d’actuació (gènere, oportunitats 

laborals, etc.) 

·ODS 11- Degut a l’augment de la població a la ciutat, s’ha de treballar per tal que les ciutats es 

converteixin en espais segurs, inclusius, resilients i sostenibles.  

·ODS 12- Garantir modalitats de producció i consum responsables, S’ha d’apostar per sistemes 

de producció que respectin l’entorn i que siguin sostenibles. A més, també s’ha de conscienciar 

sobre la necessitat de modificar els modes de vida, per tal de fer-los més sostenibles també. 

·ODS 13- Acció pel clima: Prendre iniciatives que contribueixin a reduir l’emissió de gasos 

d’efecte hivernacle. 

·Economia per la vida: Alguns dels elements clau d’aquest principi centrat en la vida de les 

persones són el sistema sanitari i sociosanitari, el sistema alimentari, els serveis a les persones 

i la cultura, entre d’altres. Així doncs, l’economia per la vida ha de proveir als ciutadans de salut, 

cures, aliments, educació, protecció social, habitatge i cultura. 

·Transició ecològica: La Comissió Europea ha emfatitzat la necessitat d’una recuperació verda 

que posi el focus en la neutralitat climàtica i els objectius mediambientals. La reactivació de 

l’economia ha de ser compatible amb la neutralitat climàtica. Perquè sigui així cal lluitar per 

disposar d’infraestructures d’energia renovable i d’una estratègia ambiciosa per la mobilitat 

sostenible, com també és necessari desenvolupar l’economia circular i l’eficiència energètica. 

·Transformació Digital:  El progrés tecnològic és un dels elements determinants del creixement 

econòmic a llarg termini, ja que suposa una millor resiliència davant situacions desconegudes. El 
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canvi que la revolució digital està suposant per a la societat i l’economia és de gran magnitud i 

complexitat, però cal que en els propers mesos i anys es consolidin i s’ampliïn els avenços fets 

en aquest àmbit.  

·Societat del coneixement: La crisi derivada de la COVID-19 ha evidenciat el paper central del 

coneixement en l’elaboració d’estratègies per a la reactivació econòmica.  D’altra banda, l’entorn 

laboral que deixa la pandèmia requerirà també reforçar l’ocupabilitat de les persones per 

reconduir les carreres professionals dels treballadors i treballadores dels sectors més afectats. 

·Vectors transversals:  Aquest principi inclou iniciatives de caire transversal, que representen 

polítiques a tenir en compte alhora de definir les accions a desenvolupar, com són el foment de 

la internalització, la visió de gènere, o els instruments de finançament per a la reactivació 

econòmica. 

A partir d’aquest llistat d’objectius i principis fonamentals, l’Àrea de Promoció Econòmica definirà 

totes les estratègies i accions, que regiran aquest Pla. 

3.1. OBJECTIU PRINCIPAL 

D’acord amb els resultats obtinguts a l’apartat de diagnosi d’aquest Pla, es poden apreciar les 

principals problemàtiques que regeixen sobre la població gironina avui dia i a partir d’aquestes, 

establir objectius per tal de solucionar-les. 

Aquest Pla té com a objectiu final la creació d’un teixit econòmic resilient a la ciutat de Girona. 

Aquest objectiu mare correspon a la part de resultat que comparteixen tots els diferents objectius 

centrals del Pla. Ja que la creació d’un teixit econòmic resilient comporta tant la vessant de 

reducció de pèrdues econòmiques i altres efectes negatius, com la vessant de maximització dels 

potencials beneficis. 

A part d’aquest objectiu més genèric, el Pla també té la intenció específica de pal·liar totes les 

conseqüències negatives, tant a nivell econòmic com social, que la pandèmia COVID-19 està 

comportant a la ciutat de Girona. Aquests objectius es podrien traduir en la recuperació i 

reactivació de l’economia local, la protecció del treball i el foment de l’ocupació, la millora de 

l’ocupabilitat, la reducció de les desigualtats, l’impuls de l’activitat empresarial sostenible 

generadora d’ocupació, etc. 

3.2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Per tal d’adaptar els objectius centrals del Pla d’acord amb el context particular de cada àmbit 

d’actuació, s’han dissenyats les diferents línies estratègiques, les quals queden classificades 

segons sectors d’activitat, ja que tot el Pla segueix la mateixa dinàmica d’anàlisi, estudi i actuació 

segons sectors, per tal de no deixar cap aspecte de la societat descobert. A continuació es 

descriurà cada sector, així com les seves línies específiques. 
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 OCUPACIÓ: 

Per millorar les dades obtingudes en la diagnosi prèvia, les quals mostren l’ascens considerable 

de persones aturades, la variació negativa anual de les noves contractacions, l’empitjorament de 

les condicions laborals, etc. l’Ajuntament de Girona ha dissenyat les següents metes a assolir, 

amb les quals s’assegura una correcta continuïtat del sector de l’ocupació. Aquest llistat aglutina 

des d’aspectes més tècnics, fins a objectius relacionats amb la millora de les capacitats 

formatives de les persones. 

Reducció de les taxes d’atur a la ciutat. 

Proporcionar a les empreses gironines ajudes econòmiques per incentivar la contractació de 

nous treballadors/es i pel mantenir els llocs de treball ja existents. 

Fomentar l’acollida, la orientació i la capacitació de les persones per entrar al mercat de treball, 

entenent que cal adaptar aquesta capacitació a àmbits competencials necessaris i estratègics 

d’acord a la realitat actual. 

Reducció dels períodes de desocupació de la població, entre diferents contractacions. 

Increment de les contractacions fixes, en detriment de les contractacions temporals 

Creació de mesures i eines específiques que permetin pal·liar els efectes dels ERTOS i EROS 

en l’activitat econòmica i l’ocupació 

3.2.2.  EMPRESA: 

Amb la irrupció i posterior incidència de la pandèmia COVID-19, la societat ha entrat en una crisi 

socioeconòmica molt greu, que sobretot estan patint de primera mà molts autònoms i empresaris 

de petites i mitjanes empeses, els quals veuen dràsticament reduïts els seus beneficis i no 

disposen de liquiditat suficient per poder afrontar deutes. Per tal de pal·liar els efectes negatius 

de la millor manera possible , les metes que vol assolir l’Ajuntament de Girona són les següents: 

Millora de la liquiditat de les empreses, reduint-ne la pressió fiscal. 

Injectar recursos econòmics als sectors més afectats per la pandèmia. 

Proporcionar a les empreses ajudes per contribuir a la digitalització de les petites i mitjanes 

empreses gironines i acompanyar-les en la seva digitalització. 

Donar suport, assessorament i orientació a les empreses, autònoms i emprenedors.  

Reforç d’aquells sectors ja existents que puguin resultar més resilients que d’altres davant 

situacions excepcionals, com és el cas per exemple de la pandèmia COVID-19 

Incentivar la recuperació del conjunt d’activitats econòmiques de la ciutat, posant especial èmfasi 

en aquells sectors més afectats per la pandèmia, com són el turisme, el comerç i la restauració.  

Evitar el tancament de més negocis, per tal de no empitjorar les xifres de destrucció empresarial 

a la ciutat 



Àrea de Promoció Econòmica  

  

 

 

  

  

 

35 

Foment de la contractació i compra pública responsable a empreses, (especialment Pimes i 

empreses d’economia social i solidària) així com també a persones autònomes de la comarca, 

sempre d’acord amb les possibilitats de la legalitat vigent. 

Ús de la compra pública de béns i serveis com a mecanisme per reduir al màxim l'impacte de la 

caiguda de la demanda. 

Aplicació i reforç dels principis de l’Economia Social i Solidària en el teixit empresarial municipal. 

Incrementar el nombre de projectes d’economia social i solidària  a la ciutat. 

Millora de les estratègies del branding territorial, que permeti incrementar la resiliència: atracció 

de noves activitats empresarials i de recerca, creació de llocs de treball, enfortiment dels serveis 

socials i sanitaris. 

3.2.3. COMERÇ:  

És un dels tres sectors més afectats per aquesta crisi socioeconòmica, ja que la irrupció de la 

pandèmia va obligar als ciutadans a modificar els seus hàbits de compra, deixant més de banda 

la compra presencial tradicional. Per això, el comerç al detall requereix d’objectius específics a 

assolir a través d’accions, amb les quals es pugui garantir la continuïtat de molts negocis locals. 

Els objectius són els següents: 

Sensibilització de la població sobre la necessitat d’incrementar el consum de productes locals, 

per tal de ser més sostenibles i contribuir en el manteniment dels comerços locals gironins. 

Dinamització del teixit comercial de la ciutat, modernitzant-lo i adaptant-lo d’acord amb els canvis 

en la societat i en els patrons de consum. 

Facilitar la transició del petit comerç cap al comerç electrònic i facilitar la implementació de xarxes 

de distribució municipals. 

Incentivar la creació d’un portal on-line de comerç local per tal d’impulsar la venda a domicili i/o 

punt de recollida (Marketplace). 

Injectar liquiditat als negocis per a que puguin afrontar les despeses més imminents. 

Promoure l’associacionisme comercial a la ciutat, per tal que aquestes puguin tenir més força en 

conjunt. 

Facilitar el repartiment de productes a domicili. 

Establiment de més zones de vianants als eixos comercials 

Impuls d’un instrument d’intercanvi (moneda local, punts, vals...) que permeti fomentar el consum 

local i de proximitat 
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3.2.4. TURISME, RESTAURACIÓ I SECTOR DE 
L’ALLOTJAMENT:  

 

Aquest sector és un dels principals motors de l’economia gironina, i és per això que cal assegurar 

la seva continuïtat, ja que d’acord amb els resultats obtinguts a l’apartat de diagnosi previ, la xifra 

de visitants a la ciutat durant el 2020 s’ha vist dràsticament reduïda, respecte les xifres de 2019. 

Per tot això, cal delimitar objectius específics, que siguin realistes d’acord amb la situació i les 

limitacions actuals, però que col·laborin en la recuperació del sector. Les metes a assolir  són les 

següents:  

Incentivar el turisme de proximitat 

Enfortiment del model territorial basat en el turisme de proximitat i en la sostenibilitat. 

Renovar l’oferta turística, en relació a productes i experiències, per tal d’adaptar-la a les noves 

situacions. 

Mantenir els col·lectius de visitants que aporten gran part del benefici a la ciutat, com per exemple 

els ciclistes, els visitants del sector MICE, etc. 

Impulsar l’oferta turística i esportiva de la ciutat 

Promoció i divulgació de la restauració local 

 

3.2.5. INDÚSTRIA: 

Un cop analitzat tot el teixit socioeconòmic de la ciutat, s’observa que un dels sectors amb més 

potencial i que millor pot suportar situacions inesperades, com és el cas d’una pandèmia, és el 

sector industrial,  el qual a Girona està consolidat, però cal enfortir per tal de recuperar la 

capitalitat del sector a la ciutat, sobre la resta de la província.  

-  Enfortiment i consolidació de les indústries tradicionals gironines. 

- Reforç dels principals sectors productius del territori. 

- Suport i assessorament a empreses industrials emergents. 

- Fomentar una xarxa més estreta de contactes entre les indústries de la ciutat i les dels pobles 

de les rodalies, per tal d’enfortir el sector i aprofitar sinèrgies. 

- Millorar el servei de l’Ajuntament d’assessorament i promoció a les indústries de la ciutat en 

elements com la transició energètica, les energies renovables, la reducció d’emissions, la 

indústria 4.0, l’economia circular, la simbiosi industrial, la col·laboració empresarial, la 

reorientació del negoci o l’accés a mercats internacionals entre d’altres. 

- Suport a empreses industrials locals en la cerca de finançament europeu per a projectes locals. 
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- Millorar la competitivitat empresarial industrial per facilitar la transformació de la indústria amb 

l’apoderament dels polígons d’activitat econòmica. 

- Promoció dels polígons industrials millorant-ne la imatge i modernització per atraure inversors. 

- Potenciar i facilitar la implantació de noves empreses als polígons industrials. 

- Creació d’incubadores de projectes innovadors: cessió d’espais per noves activitats 

emprenedores per joves 

- Aposta per la innovació i el coneixement de la mà de les universitats i centres tecnològics. 

 

3.2.6. CONSTRUCCIÓ:  

Arrel de la crisi econòmica de 2008, aquest sector va patir una davallada històrica, que fins a dia 

d’avui no s’havia acabat de recuperar, malgrat que la trajectòria d’aquests últims anys ha estat 

molt positiva, la incidència de la pandèmia ha frenat aquestes xifres d’ascens progressiu, i és per 

això que cal delimitar objectius sectorials que col·laborin en la recuperació econòmica i 

ocupacional del sector, així com l’aplicació de noves estratègies de millora d’aquest. 

-  Fer més sostenibles les edificacions i infraestructures de la ciutat 

- Optimitzar el consum energètic de les llars gironines, a través de millores en les construccions. 

- Treballar per la transformació ecosocial de la ciutat amb campanyes destinades tant a 

professionals com a la població en general. 

- Promoció de la rehabilitació sostenible del parc immobiliari mitjançant campanyes 

d’assessorament i sensibilització de la població. 

- Treballar per la transformació/ professionalització del sector de la rehabilitació de la ciutat 

mitjançant programes de formació. 

 

3.2.7. BARRIS: TRANSFORMACIÓ URBANA 
SOSTENIBLE. 

Des de l’Ajuntament de Girona, s’estava treballant en accions per posar èmfasis i dinamitzar tots 

el barris de la ciutat, i amb l’aplicació d’aquest Pla, a més, també es pretén posar l’ull en la Girona 

del futur, el pilar fonamental de la qual és la sostenibilitat, i per aquesta raó, les metes definides 

en aquest sector aglutinen tant els objectius relacionats amb la transformació urbana de Girona, 

com aquells relacionats amb la dinamització dels seus barris i sobretot, la transició cap a una 

ciutat més sostenible. 

Iniciar una transformació urbana sostenible, en la qual es posi valor als barris de la ciutat. 

Desenvolupar projectes innovadors per a la dinamització econòmica, social i la posada en valor 

dels barris de la ciutat.  

Vetllar per la continuïtat de les xarxes de suport comunitàries creades durant la crisi de la Covid-

19.  
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Promoure l’associacionisme als barris, per tal d’aconseguir una major unitat. 

Localitzar i recollir les dades referents a tots els locals buits de la ciutat, classificant-ho per barris. 

 

3.2.8. INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES:  

És també un altre dels grans afectats per la irrupció de la COVID-19, ja que la impossibilitat 

d’interacció física entre persones ha comportat la necessitat de suspensió de molts 

esdeveniments i activitats generadores de benefici per aquest sector. L’obligació de confinar-se 

i desconfinar-se intermitentment quan els pics de la pandèmia ho requereixen ha comportat un 

nivell d’activitat inestable, incapaç de generar el benefici que s’hagués pogut generar en una 

situació de normalitat. Per tal d’enfortir el sector i evitar així el tancament de molts negocis que 

en depenen, s’han definit les següents metes a assolir. 

Potenciar les indústries culturals i creatives per a l’enfortiment i la recuperació del sector cultural 

de la ciutat i les empreses vinculades al mateix. 

Adaptar la celebració d’activitats i esdeveniments culturals i creatius a la nova situació 

ocasionada per la pandèmia COVID-19, per tal d’haver d’anul·lar el mínim possible 

d’esdeveniments. 

Avançar en la digitalització de part del sector, per tal de combinar formats digitals i formats físics. 

Aprofitar les sinèrgies que puguin generar-se per la interacció del sector de les indústries culturals 

i creatives amb altres sectors, com el comerç i la restauració. 

Creació de continguts culturals en col·laboració amb creadors i professionals de la ciutat i els 

equipaments municipals. 

 

 

Totes les línies estratègiques dels diferents sectors comparteixen la característica que es 

pretenen assolir a través de l’aplicació d’accions que estiguin alineades amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) en tots els àmbits d’actuació.  

Aquest Pla està dissenyat amb una previsió d’aplicació a curt termini, per tant, els objectius i  les 

línies estratègiques a desenvolupar d’aquest també segueixen aquesta temporalitat. Tot i així,  

també contempla l’enfoc que se li pretén donar a la Girona del futur. És per aquestes raons que 

aquest Pla resulta una eina essencial per tal d’aconseguir un desenvolupament socioeconòmic 

òptim a curt termini i el manteniment d’aquest a llarg termini.  

Per últim, cal recordar també que els principis que fonamenten les línies estratègiques d’aquest 

Pla i  que per conseqüent, també fonamenten tot el Pla, segueixen els mateixos eixos 

fonamentals que sostenen el Pla de reactivació econòmica i protecció social de la Generalitat de 

Catalunya.  
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4. PROPOSTA D’ACCIONS I PROJECTES  

A continuació es desplegarà tot el contingut i la planificació que ha realitzat l’Ajuntament de 

Girona, amb la finalitat d’assolir els objectius establerts. La manera d’assolir-los és amb 

l’execució d’accions concretes, les quals són les següents i quedaran classificades segons 

àmbits d’actuació. 

4.1. PLA D’ACCIONS A DESENVOLUPAR 

 OCUPACIÓ  

ACCIÓ 1  

Nom de l’acció 

Girona Actua (+): Nova línia de subvencions a qualsevol activitat econòmica per al manteniment dels 

treballadors un mínim de sis mesos més. 

 

Objectius i descripció 

Contribuir al manteniment de l’ocupació per a les empreses que han reprès la seva activitat després 

d’acollir-se a un expedient de regulació temporal d’ocupació, durant l’estat d’alarma decretat pel Reial 

Decret 463/2020, de 14 de març. 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Destinar ajuts al manteniment de l’ocupació per a les empreses afectades per un ERTO durant l’estat 

d’alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 

gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID, mitjançant unes bases reguladores i una 

convocatòria de concurrència competitiva, en la qual es tindran en compte criteris a nivell de: mida de 

les empreses, caràcter innovador i de valor afegit dels sectors econòmics, percentatge de manteniment 

dels llocs de treball... 

En seran beneficiàries les persones treballadores autònomes, microempreses i empreses de fins a 50 

treballadors, amb domicili fiscal i titulars d’una activitat al terme municipal de Girona. Queden excloses 

aquelles persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses que tinguin el domicili 

fiscal al municipi de Girona, però que desenvolupin la seva activitat en centres de treball localitzats en 

d’altres municipis. 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Girona Actua (+): subvencions a la contractació i Serveis Centrals de Promoció Econòmica 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Tècnics del Servei Municipal d’Ocupació i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 
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Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Publicació 

bases 

Publicació 

convocatòria 

1r termini 

sol·licitud 

ajuts 

  2n termini 

sol·licitud 

ajuts 

  

        
 

Pressupost destinat 

200.000,00€ 

 

Indicadors 

Número de llocs de treball que continuen vigents al cap de 12 mesos 

Número d’empreses que han reduït la facturació i que han sobreviscut a la crisi  

Resultats esperats 

Manteniment de l’ocupació malgrat la reducció de la facturació i els ERTO’s presentats 

 

ACCIÓ 2 

Nom de l’acció 

Girona Actua: Ampliació en 50.000€ de les subvencions a empreses per nova contractació de 

treballadors 

 

Objectius i descripció 

Es proposa obrir una línia específica de subvencions per a autònoms i microempreses, que financi un 

mòdul mensual consistent en el salari mínim interprofessional incloses pagues extraordinàries i les 

quotes a la Seguretat Social a càrrec de l'empresari, com a fet diferencial. 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Nova modificació de la convocatòria 2020, a aprovar per JGL 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Girona Actua: subvencions a la contractació i Serveis Centrals de Promoció Econòmica 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Tècnics del Servei Municipal d’Ocupació i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 
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 Convocatòria 

sol·licitud 

ajuts 

 Llistat 

sol·licituds 

aprovades 

 Atorgament 

primer 

pagament 

  

        
 

Pressupost destinat 

175.000,00€: 50.000€ addicionals, que sumarien als 125.000€ que es destinen a la convocatòria del 

Girona Actua 2020. 

 

Indicadors 

Número de subvencions sol·licitades per part d’autònoms i microempreses 

 

Resultats esperats 

Injecció econòmica als autònoms i microempreses mitjançant mesures de suport integral a la contractació  

 

 

 

 

 

ACCIÓ 3 

Nom de l’acció 

Servei d’orientació: Aula de competències clau en temps de crisi 

 

Objectius i descripció 

L’objectiu d’aquesta aula és la difusió de materials i recursos pedagògics centrats en les competències 

a treballar en temps de crisi i incertesa davant la crisi sanitària generada per la pandèmia COVID-19. 

També constituirà un banc de recursos propi, de manera que el mateix servei l’utilitzarà en les sessions 

grupals d’orientació laboral, una vegada es pugui reprendre el treball presencial, durant la fase de 

recuperació econòmica posterior a aquesta crisi. 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Elaboració de càpsules audiovisuals de curta durada relacionades amb les competències transversals i 

elaboració de materials, eines i recursos complementaris a cada càpsula 

Realització d’un taller online de presentació de les competències i dels materials elaborats 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Unitat de Programes Ocupacionals - servei d’Orientació  i Serveis Centrals de Promoció Econòmica 
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Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Tècnics de Programes Ocupacionals i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

Calendari previst d’execució: Any 2020 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

 Elaboració 

càpsules 

  Execució 

del Taller 

   

        
 

Pressupost destinat 

4.500,00€ 

 

Indicadors 

Continguts relacionats amb les competències transversals 

Sistema d’organització de la informació i presentació dels materials 

Metodologia pedagògica 

 

Resultats esperats 

Banc de recursos adaptats a la situació de crisi i metodologia de treball acord amb les necessitats de les 

persones usuàries 

 

 

 

ACCIÓ 4 

 

Nom de l’acció 

Formació de sectors amb més demanda post crisi: tecnològic, cura de les persones, venda online...  

 

Objectius i descripció 

L’acció busca el desenvolupament d'actuacions de capacitació professional dissenyades a mida de les 

necessitats de les empreses, i que comportin el compromís de contractació de persones en situació d'atur 

inscrites al SMO. L’Ajuntament, previ consens amb l'empresa destinatària, ha de garantir per una banda, 

la formació de com a mínim 4 persones i, per altra banda, la contractació derivada d'aquesta formació 

per part de l'empresa de com a mínim el 50% de les persones capacitades. 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Les possibles actuacions a impartir, vinculades als espais i les formacions del CIFO serien : 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques 

Soldadura d’elèctrodes revestit i TIG 
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Mecanitzat per arrencada de ferritja 

Operacions auxiliars de fabricació mecànica: torn i fresadora 

Soldador/a d’unions aixamfranades per homologacions “G” amb elèctrodes i TIG 

 

Es tractaria d’impartir formacions de 50 hores, amb un mínim de 4-6 alumnes, on per cada 2 alumnes hi 

hauria una empresa amb compromís de contractació d’un dels alumnes. 

Les empreses contractants es beneficiarien d’una formació a mida gratuïta i d’una subvenció de 3.000€ 

per treballador contractat durant 6 mesos. 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Unitat de Formació Professionalitzadora i Serveis Centrals de Promoció Econòmica 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Tècnics de la Unitat de Formació Professionalitzadora i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

 Negociació 

amb 

empreses 

 Calendarització 

activitats 

Formacions Formacions   

        
 

Pressupost destinat 

75.000€ 

Indicadors 

Número d’empreses participants 

Número de persones inserides 

 

Resultats esperats 

Formació de 40 persones aturades 

Contractació durant 6 mesos de 20 persones aturades 

Ajut de 3.000€ empresa per treballador/a contractat (500€ x 6 mesos) 
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ACCIÓ 5 

 

Nom de l’acció  

Projecte INTRO: Neix arrel de l’acció global anterior i es concreta per tal de definir la formació del sector 

tecnològic. 

 

Objectius i descripció 

El fenomen de la digitalització està impactant de manera profunda en la nostra manera de viure i de 

treballar, generant un gran ventall d’oportunitats per construir una societat més democràtica, informada i 

interconnectada. Però, al mateix temps, també ha generat un nou element d’exclusió basat en l’accés, 

l’ús i/o el coneixement de les noves tecnologies. Conscients de les desigualtats derivades de les 

possibilitats d’accés i el coneixement de les TIC i del fort impacte que té aquest fet sobre el nivell 

d’ocupabilitat de les persones, es vol dissenyar el projecte INTRO, amb l’objectiu d’acostar les noves 

tecnologies a tota la ciutadania. 

Aquest projecte conté un total d’11 accions formatives pel període de juny a desembre i preveu capacitar 

un total de 145 persones en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Es preveu programar les accions formatives següents: 

- 7 edicions d’Alfabetització digital: informàtica i Internet, de 25 hores, amb el següent contingut:  

Introducció als dispositius digitals; Contingut digital (visualització, emmagatzematge i recuperació 

d’informació); Programes i aplicacions informàtiques bàsiques; Navegació per Internet i Aplicacions 

bàsiques (correu electrònic, fòrum de debat i  videoconferències). 

- 2 edicions de Competències digitals bàsiques, de 60 hores, amb el contingut: Ús bàsic del sistema 

operatiu; Navegació per internet. Recerca i emmagatzematge d’informació; Comunicació digital (correu 

electrònic, videoconferències); Identitat digital; Eines informàtiques bàsiques: processador de textos, 

presentacions; i Seguretat bàsica i resolució de problemes: antivirus, seguretat i actualitzacions. 

- 2 edicions de Competències digitals avançades, de 60 hores, amb el contingut: Ús i configuració del 

sistema operatiu;, Tractament de la informació digital: tècniques avançades de recerca, curació de 

continguts, emmagatzematge al núvol; Comunicació digital: xarxes socials; Identitat digital; Eines 

informàtiques avançades: fulls de càlcul, bases de dades, retoc d’imatges; i Seguretat bàsica i resolució 

de problemes: antivirus, seguretat i actualitzacions. 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Servei Municipal d’Ocupació i Serveis Centrals de Promoció Econòmica   

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Tècnics del Servei Municipal d’Ocupació i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

   Disseny i 

definició 

de les 

formacions 

   Campanya 

anunci per 

inscripcions 

a cursos 

Inici 

primer 

curs 
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Pressupost destinat 

Pressupost aproximat de 28.000 euros 

D’aquests, prop de 13.000 es preveu que estiguin finançats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

en el marc del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: 

projecte Treball als barris. 

Indicadors 

Número de cursos i accions impartits. 

Resultats esperats 

 Millora de les capacitats i aptituds professionals en l’àmbit de les noves tecnologies de les persones que 

rebin els cursos. 
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ACCIÓ 6 

 

Nom de l’acció  

DinamiCAT, un espai per millorar l’expressió i la comprensió oral de la llengua catalana 

 

Objectius i descripció 

L’objectiu principal del projecte, que es duu a terme des del Servei Municipal d’Ocupació, és la millora 

de l’ocupabilitat de les persones participants, incidint de forma específica en el català com a competència 

d'accés al mercat de treball, així com en l'autoconeixement i la identificació del propi capital 

competencial.  

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Disseny d’un curs, format per vuit sessions. A través d’elles es pretén que els i les alumnes posin en 

pràctica el català mentre descobreixen les seves competències personals i s’entrenen per les dinàmiques 

de grup cada cop més presents en els processos de selecció de personal. 

Per determinar el contingut de les sessions, es tindran en compte les competències més valorades i 

demandades per part de les empreses, analitzant les ofertes que es gestionen des del Servei Municipal 

d’Ocupació. En concret: autoconeixement, treball en equip, organització i planificació, gestió de les 

emocions, creativitat, adaptabilitat i comunicació. 

El nombre de places es preveu de 12 per edició i es preveu portar a terme 6 edicions del projecte durant 

el 2021. 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Servei Municipal d’Ocupació i Serveis Centrals de Promoció Econòmica  

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Tècnics del Servei Municipal d’Ocupació i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

    Disseny 

formacions 

  Inici 

primera 

formació 

 

         
 

Pressupost destinat 

Recursos Propis 

Indicadors 

Número de persones amb la formació finalitzada 

Resultats esperats 

 Millora de les capacitats lingüístiques dels assistents  
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ACCIÓ 7 

 

Nom de l’acció  

Contractació directa de persones a través de Plans d’ocupació i suport a les mateixes per a la seva 

reincorporació posterior al mercat de treball 

 

Objectius i descripció 

Millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment aquelles que s’han quedat sense 

feina amb motiu de la crisi del COVID19 i aquelles que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, 

per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació transversal. En concret, aquesta mesura 

de treball anirà adreçada a aquelles persones que han perdut la feina a partir del 16 de març de 2020 i 

a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada. 

Es pretén donar oportunitats d’inserció a persones amb més dificultats alhora de trobar feina. Formar 

aquests perfils en noves capacitacions necessàries en el món laboral avui dia.  

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Contractació laboral temporal de quatre persones durant un període de 9 mesos, durant els quals 

desenvoluparan tasques de l’àmbit del comerç i rebran formacions, per millorar el seu perfil laboral. 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Servei Municipal d’Ocupació, Serveis Centrals de Promoció Econòmica i secció de Comerç 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Tècnics del Servei Municipal d’Ocupació, Tècnics de Reactivació Socioeconòmica i Tècnics de Comerç 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

  Inici del 

contracte 

Formació 

específica 

per millorar 

la seva 

ocupabilitat 

Formació 

específica 

per millorar 

la seva 

ocupabilitat 

   

        
 

Pressupost destinat 

Per determinar (es preveu un cofinançament per part del SOC) 

 

Indicadors 

Reducció de les taxes d’atur 

Inserció laboral posterior més ràpida 
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Resultats esperats 

 Millora de les capacitats i aptituds professionals del personal contractat, obtenció de feina més 

ràpidament 

 EMPRESA 

 

ACCIÓ 1 

Nom de l’acció 

Foment a la creació de noves activitats econòmiques i empresarials amb principis d’economia social i 

solidària als barris de la ciutat, amb mesures de formació i acompanyament. 

Objectius i descripció 

Donar a conèixer les iniciatives d’ESS del territori. 

Fomentar el consum responsable i la contractació d’iniciatives d’ESS. 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Organitzar al Palau de Congressos o Fira de Girona una Fira d’Economia Social i Solidària, amb 

expositors locals, xerrades i debats, i espais per intercanvis comercials. 

Adreçada a empreses, administracions i població en general. 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Girona Emprèn i Serveis Centrals de Promoció Econòmica 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Tècnics Girona Emprèn + Palau de Congressos/Fira de Girona i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2021 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost 

Primeres 

reunions 

amb 

empreses 

ESS 

 Calendarització 

accions 

concrequetes 

  Inici 

desenvolupament 

accions 

  

        
 

Pressupost destinat 

Recursos propis 
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Indicadors 

Núm. d’expositors 

Núm. de visitants 

Volum de negoci generat 

Núm. de contactes que en un futur poden convertir-se en noves col·laboracions  

 

Resultats esperats 

Mapa de l’ESS del territori 

Contractació d’empreses d’ESS 

Augment del consum de productes d’ESS 

Visualització de l’ESS 

Noves iniciatives d’ESS 

 

Observacions 

L’anul·lació de congressos pot facilitar l’accés i disponibilitat de les instal·lacions del Palau de congressos 

o la Fira de Girona. Estudiar l’oferiment de Codi tramuntana per poder fer ús de Suitevent i Networking 

tool –Experiència LabGi 2019 

 

ACCIÓ 2 

Nom de l’acció 

Servei específic d’orientació a les activitats econòmiques d’informació i d'ajut a la tramitació de tots els 

ajuts de les diverses administracions 

 

Objectius i descripció 

Oferir un servei d’assessorament personalitzat a les activitats econòmiques de la ciutat per a la sol·licitud 

d’ajuts i subvencions, tràmits davant les diferents administracions, consultes i orientació a l’entorn de 

l’estat d’alarma del Covid-19, les fases de desescalada i la seva afectació als diferents sectors d’activitat 

econòmica.  

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Assessorament i orientació amb el personal tècnic de Girona Emprèn 

Creació d’un apartat específic al web www.girona.cat/coronavirus que aglutini les mesures de suport en 

l’àmbit laboral i de l’activitat econòmica anunciades per les diferents administracions, coordinat per l’SMO 

amb la participació dels diferents serveis de l’àrea de Promoció Econòmica 

Butlletí Girona Emprèn 

Sessions informatives xarxes socials (InstagramLive) 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Girona Emprèn i Serveis Centrals de Promoció Econòmica 

http://www.girona.cat/coronavirus
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Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Tècnics de Girona Emprèn i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica  

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

 Inici 

assessorament 

      

        
 

Pressupost destinat 

Recursos Propis 

 

Indicadors 

Nombre d’assessoraments realitzats  

 

Resultats esperats 

Posar a l’abast del teixit empresarial un servei d’acompanyament en la tramitació i en la resolució de 

consultes 
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ACCIÓ 3 

Nom de l’acció 

Capacitació tecnològica del teixit econòmic i social 

 

Objectius i descripció 

Es vol millorar el nivell de capacitació tecnològica del teixit econòmic i social de la ciutat. Per tal de fer-la 

una ciutat més resilient. 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Programa per promoure la capacitat tecnològica tant del teixit econòmic com social: 

Observatori econòmic i social: Cerca, anàlisi, monitorització i difusió d'informació tecnologia: eines, 

recursos i tendències.  

Canvis i tendències models productiu 

Canvis hàbits i consum 

Canvis capacitats i competències mà d'obra 

Formació i capacitació: alfabetització general i especialització 

Incentius transformació digital 

Assegurar que totes les llars tenen dispositius, connexió i coneixement digital 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Girona Emprèn i Serveis Centrals de Promoció Econòmica 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Tècnics Girona Emprèn (transversal Ajuntament) i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020 amb continuïtat anys següents 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

  Reunió 

Interna 

Ajuntament 

 Reunions 

seguiment  

 Recull de 

necessitats 

Ajuntament 

 

        
 

Pressupost destinat 

Recursos Propis 

 

Indicadors 

Nombre d’accions de difusió i comunicació de recursos, eines, solucions i tendències tecnològiques.  
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Nombre d’accions de sensibilització tecnològica adreçades a la ciutadania 

Nombre d’accions de sensibilització tecnològica adreçada al teixit econòmic i al teixit social 

Nombre d’accions de debat i reflexió a l’entorn tecnològica-humanitat  

Nombre d’accions de capacitació tecnològica adreçada a la ciutadania  

Nombre de persones participants (ciutadania) a les accions de capacitació 

Nombre d’accions de capacitació tecnològica adreçada a les empreses i teixit social 

Nombre d’empreses participants en accions de capacitació 

Nombre d’entitats socials participants en accions de capacitació 

Àmbits temàtics de capacitació 

Enquestes valoracions participants 

 

Resultats esperats 

Generació d'informació  i coneixement per a la presa de decisions 

Generació de coneixement 

Capacitació i competitivitat força de treball 
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ACCIÓ 4 

Nom de l’acció 

“SMObilitza’t” 

 

Objectius i descripció 

Actualment, la taxa de desocupació a les comarques gironines se situa en l'11,73%, entre juliol i 

setembre, i el nombre d’aturats/des a la demarcació ascendeix a 45.900 persones segons dades de la 

EPA (Enquesta de Població Activa). I, al mateix temps, s’està configurant un nou escenari empresarial, 

perdent pes el sector serveis, tradicionalment un dels sectors amb més presència a la ciutat, però que 

és el que està patint els efectes de la pandèmia més directament, i està prenent el relleu el sector 

industrial. Això té un impacte directe sobre el perfil demandat per les empreses, que passa a ser molt 

més tecnificat, alhora que incrementa el nivell d’exigència i competitivitat de les empreses i genera nous 

reptes relacionats amb la logística, la necessitat d’obrir mercats i l’optimització de l’ús de les TIC.   

En un escenari com aquest, l’Ajuntament de Girona fa una aposta clara per continuar oferint serveis de 

formació transversal i d’orientació i assessorament laboral, ajustats a les exigències del mercat de treball, 

amb l’objectiu d’optimitzar l’ocupabilitat de les persones que es troben en situació d’atur i, en 

conseqüència, contribuir a augmentar les seves possibilitats d’inserció laboral. 

Pels motius exposats anteriorment, i de forma paral·lela als itineraris d’inserció i als programes i accions 

de capacitació habituals, es volen programar un conjunt d’actuacions en matèria d’orientació i informació 

laboral que, sota el nom d’SMObilitza’t, s’adreça a tota la ciutadania a fi i efecte de millorar i optimitzar 

les seves eines de recerca de feina, contribuir a dissenyar objectius laborals ajustats a les 

característiques de les persones i a les exigències de les empreses i facilitar informació sobre els sectors 

generadors d’ocupació a la ciutat i a la seva àrea d’influència. 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Les accions que es volen programar, en funció del seu objectiu i del mitjà pel qual s’oferirien, es 

classificarien en quatre categories: 

Actua: Sessions portades a terme per personal propi  que pretenen facilitar i optimitzar l’adquisició i ús 

d’eines i tècniques de recerca de feina, contribuir a definir estratègies d’inserció realistes i ajustades a 

les necessitats del mercat de treball i donar a conèixer els recursos ocupacionals disponibles.  

Parlem de feina: Directes d'Instagram, que es poden seguir a través del compte @smo_gi, sobre diferents 

temes relacionats amb la recerca de feina. 

O2. Ocupacions amb opcions: Converses amb empreses, gremis i associacions del territori per conèixer 

en primera persona quins són els perfils demandants i les opcions que ofereixen els sectors generadors 

d’ocupació al territori. 

Aula de competències: Tallers dirigits al desenvolupament del capital competencial de les persones 

participants. 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Servei Municipal d’Ocupació i Serveis Centrals de Promoció Econòmica 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Tècnics del Servei Municipal d’Ocupació i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021  
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Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

Execució 

d’Accions 

Execució 

d’Accions 

Execució 

d’Accions 

Execució 

d’Accions 

Execució 

d’Accions 

   

        
 

Pressupost destinat 

Recursos Propis 

 

Indicadors 

Número de sessions impartides 

Número d’accions formatives executades 

Resultats esperats 

Millora de les condicions formatives i laborals dels usuaris 

 

 COMERÇ 

 

ACCIÓ 1 

Nom de l’acció 

Campanya de sensibilització per promoure el consum de productes de proximitat incentivant l’economia 

local  

 

Objectius i descripció 

Desenvolupar  una campanya de sensibilització per promoure el consum de productes de proximitat per 

incentivar l’economia local, elaborada conjuntament amb els agents econòmics locals. Aquesta anirà 

adreçada a la ciutadania així com al turisme de proximitat, nacional (internacional, en una segona fase 

amb la campanya paral·lela “Buy locally”) 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Identificar els agents, empreses, institucions participants en la campanya 

Definició i coordinació de la campanya amb els diferents agents implicats 

Accions de comunicació, comptant amb la complicitat d’ambaixadors de la ciutat en l’àmbit del comerç 

(gastronomia, moda, perfumeria, etc.) 

Disseny d’una Tote Bag, pin de la campanya o altra element de marxandatge que es repartirà entre els 

comerços adherits per obsequiar a la persona consumidora 

Implementació de la campanya  

Avaluació de l’impacte de la campanya 
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Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica : Seccions Turisme i Comerç 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Equip tècnic de Turisme i de Comerç i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

 Identificació 

dels 

agents, 

empreses i 

institucions 

Reunió 

amb els 

diferents 

agents 

implicats 

Inici de la 

campanya 

    

        
 

Pressupost destinat 

20.000,00 € 

(10.000,00 € campanya de comunicació) 

(10.000,00 € producció de marxandatge vinculat a la campanya) 

 

Indicadors 

Nombre d’establiments adherits a la campanya 

Nombre d’obsequis repartits 

Índex de facturació en establiments comercials, restauració, etc. 

Resultats esperats 

Cohesionar i enfortir el teixit comercial  

Reactivar econòmicament el sector del comerç de la ciutat 

Posar en valor els productes Km0 com a patrimoni intangible, identitari i diferencial de la ciutat 

 

 

ACCIÓ 2 

Nom de l’acció 

Promoció de la xarxa de comerç online “La Compra”  
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Objectius i descripció 

Aplicació per mòbil i tauleta per la gestió de comandes al comerç local gironí gratuïta tant per les persones 

consumidores com pels establiments de la ciutat. L’aplicació només gestiona les comandes, però no els 

pagaments. Els pagaments es farien en el moment d’entrega de la comanda segons estableix cada 

establiment (targeta, efectiu, transferència o Bizum).  

Aquesta plataforma ha de permetre: 

Visibilitzar i agrupar tot el comerç local en un únic canal  

Incentivar una acció de promoció econòmica que beneficiï directament al sector  

Promoure el consum de productes de proximitat i l’economia local al conjunt de la ciutadania, per ajudar 

al màxim a les empreses i comerços de la ciutat 

Promoure la digitalització del sector i apostar per l’e-commerce local 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Contactar amb les Associacions de Comerciants i establiments de la ciutat per posar-los en relació amb 

els gestors de l’App.  

Elaborar una campanya de comunicació de la plataforma 

Seguiment de l’ús de l’aplicació 

Analitzar l’impacte de la plataforma 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica: Comerç 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Equip tècnic de Comerç i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre 2020 Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

Reunions 

l’empresa 

organitzadora 

Accions 

conjuntes  

Accions 

conjuntes 

Accions 

conjuntes 

Accions 

conjuntes 

Accions 

conjuntes 

Accions 

conjuntes 

Fi del 

conveni 

        
 

Pressupost destinat 

Recursos propis 

Indicadors 

Número d’establiments adherits a la plataforma 

Número de productes penjats a la plataforma 

Número de registres/clients a la plataforma 

Volum de comandes 
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Resultats esperats 

Dinamització de l’activitat econòmica dels comerços locals 

Incentivar i sensibilitzar el conjunt de la ciutadania a consumir de forma local 

 

 

 

ACCIÓ 3 

Nom de l’acció 

Adequació i actualització del Pla Sectorial del Comerç de Girona  

Objectius i descripció 

Adaptar l’estratègia comercial a seguir a la nova realitat en què es troba la ciutat a conseqüència del pas 

de la pandèmia Covid-19 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme  

El Pla Sectorial del Comerç de Girona es va elaborar a finals de l’any 2018 i marca l’estratègia a seguir 

en els propers anys. En l’actualitat s’han realitzat diverses accions previstes al pla però d’altres resten 

pendents. 

 

Com es tracta d’un document vigent, es proposa que es faci una actualització del Pla Sectorial del 

Comerç de Girona, sobretot de l’apartat del Pla d’Accions, per tal d’adaptar l’estratègia a seguir a la nova 

realitat en què es troba la ciutat a conseqüència del pas de la pandèmia Covid-19. 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica: Comerç 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Equip tècnic de Comerç i  Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Contactar 

amb 

l’empresa 

que va 

redactar el 

Pla i iniciar 

 Formalització 

de la 

contractació  

  Reunió de 

seguiment 

amb 

l’empresa 
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la 

contractació 

 

 

Pressupost destinat  

10.000,00 € 

Indicadors 

Número d’accions proposades en l’actualització del Pla Sectorial  per tal de fer front a la crisi actual. 

Resultats esperats 

Es podrà conèixer al detall la situació real i l’impacte econòmic derivat de la situació d’emergència pel 

COVID-19, per poder prendre així mesures efectives 

 

 

ACCIÓ 4 

Nom de l’acció 

Campanya de vals de descompte per compres superiors a 30€ 

Objectius i descripció 

Incentivar el consum als comerços de proximitat de Girona amb l’aportació de l’Ajuntament de Girona 

d’una quantitat a determinar de recursos econòmics.  

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

S’aplicaran 10€ de vals de descompte al consumidor, per a compres d’import igual o superior a un import 

per determinar (si fos 30 euros, suposaria per al consumidor un 30% de descompte). 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica: Comerç 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Equip tècnic de Comerç i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 



Àrea de Promoció Econòmica  

  

 

 

  

  

 

59 

Aprovació 

de la 

despesa 

   Entrega 

de les 

gratuïtats 

   

        
 

Pressupost destinat 

Recursos propis 

 

Indicadors:  

Número de vals de descompte emprats en les compres i descomptes aplicats, i número de vendes 

realitzades als comerços de proximitat 

Resultats esperats 

Incentivar les compres als comerços de proximitat de Girona 

 

 

ACCIÓ 5 

Nom de l’acció 

Ajut al transport sostenible pel serveis de restauració i de comerç a domicili (ECOSOL)  

 

Objectius i descripció 

Disposar d’una bossa de gratuïtats, que l’Ajuntament adquirirà a l’empresa d’economia solidària Ecosol, 

per a que els comerços i restaurants que figurin dins la nova APP “la compra” puguin realitzar el servei 

de lliurament a domicili als seus clients de forma gratuïta fins a l’extinció d’existències. 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Reactivar el servei que ja disposa l’Ajuntament i adaptar-lo a les necessitats actuals 

Vinculació del servei de lliurament amb l’APP “lacompra” 

Vehicular la posta en marxa i el seguiment del servei amb els gremis  de comerç i hostaleria de la ciutat  

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica: Seccions Turisme i Comerç 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Equip tècnic de Comerç i Turisme i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 
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Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

Conveni 

amb 

Càritas 

ECOSOL 

Reunió 

amb 

empreses 

comercials 

adherides 

Liquidació 

mensual 

de les 

liquiditats 

     

        
 

Pressupost destinat 

10.000,00€  

 

Indicadors 

Número de serveis realitzats 

 

Resultats esperats 

S’espera que les empreses puguin així cobrir el marge de pèrdues que els hi suposa la disminució de la 

facturació a causa de l’estat d’alarma 

 

  

ACCIÓ 6 

Nom de l’acció 

Campanya de Dinamització de locals buits  

 

Objectius i descripció 

Campanya de dinamització dels locals buits de la ciutat per atraure negocis, la qual consistirà en la 

decoració d’aparadors de locals que estiguin buits, per part de l’Ajuntament. Amb aquesta acció de 

reactivació econòmica es pretén obrir els llums dels aparadors que estan buits i visibilitzar aquests 

immobles per atraure inversors i negocis. Aquesta és també una forma d’embellir els locals, atraure 

vianants cap a la zona i augmentar també la sensació de seguretat i amabilitat.  

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Col·locació d’unes imatges de grans dimensions en els aparadors d’establiments buits amb fotografies 

d’esdeveniments icònics de la ciutat (com Temps de Flors, les Fires de Sant Narcís o les Festes de 

Primavera) i el lema: “El millor local per al teu negoci, Regala Girona”.  

En una primera fase, la campanya se centrarà en la rambla de la Llibertat i els carrers de l’Argenteria i 

de les Ballesteries, i s’estendrà a altres zones de la ciutat si dona bons resultats.  

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica: Comerç 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 
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Equip tècnic de Comerç i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

Anàlisis i 

seguiment 

dels locals 

buits 

disponbles 

 Posada en 

contacte 

amb els 

propietaris 

 Inici de la 

campanya 

   

        
 

Pressupost destinat 

10.000,00€  

 

Indicadors 

Número de trucades rebudes per part d’empreses interessades en llogar els locals 

Resultats esperats 

S’espera una millora visual del teixit comercial de la ciutat 

S’espera també que els locals que es promocionin tinguin una major publicitat 

 

 

 TURISME, RESTAURACIÓ I SECTOR DE 
L’ALLOTJAMENT 

 

ACCIÓ 1 

Nom de l’acció 

Promoció campanya turística de proximitat “A Girona, com a casa”  

 

Objectius i descripció 

Seguint la línia estratègica de promoció de Turisme de Catalunya “Catalunya és casa teva”, l’acció 

consisteix en implementar una campanya de forma coordinada amb el sector d’allotjament, de 

restauració i de comerç amb l’objectiu d’incentivar les pernoctacions i el consum turístic i comercial a la 

ciutat durant la temporada d’estiu/tardor.  

 

Es tracta d’una campanya adreçada al turista de proximitat/nacional en la que es contempla la possibilitat 

de: 
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Oferir descomptes/promocions al personal sanitari i a les seves famílies (com podria ser reservar una 

part de llits d’hotel per aplicar descomptes en les tarifes, promocions en restaurants, entre d’altres). Per 

tant, la campanya comptaria amb una doble vessant, de reactivació econòmica per una banda, i de 

reconeixement social per part de la ciutat i del seu teixit empresarial (turístic) als treballadors del sector 

sanitari 

Oferir gratuïtat de nits d’hotel en els allotjaments de la ciutat, en aquest cas al públic en general, com es 

fa en la campanya “Girona10” 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Identificar els agents, empreses, institucions participants en la campanya 

Definició i brieffing de la campanya 

Coordinació de la campanya amb els diferents agents implicats 

Pla de comunicació 

Definir un claim/eslògan 

Definir imatge  

Cercar ambaixadors de la ciutat en diferents àmbits temàtics (cultural, gastronòmic, esportiu, etc) que 

donin suport a la campanya 

Disseny creativitat per anuncis en premsa i xarxes socials 

Elaboració de material audiovisual per TV, ràdio i xarxes socials 

Dinamització/reactivació dels agents turístics/culturals de la ciutat per mitjà d’un paquet de promocions 

vinculades a la campanya, assumides econòmicament per l’Ajuntament com:  

Visites guiades 

Versió on-line, amb l’elaboració de càpsules de 5-10 minuts amb un tast de la ciutat de la mà dels guies 

locals sobre diferents temàtiques: patrimoni, llegendes, Call, GOT. 

Visites guiades presencials durant l’estada per al públic en general i per prescriptors de la destinació 

(bloggers, periodistes, tour operadors) 

Àpats en restaurants 

Descomptes pel personal sanitari o sorteig d’àpats entre el gran públic 

Nits d’hotel  

Descomptes pel personal sanitari o sorteig de nits d’hotel entre el gran públic 

Ruta gamificada per promocionar espais naturals i el producte local 

Cerca de complicitats amb els equipaments culturals i patrimonials per a que s’adhereixin a la campanya 

Implementació i avaluació de la campanya  

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica : Turisme  

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Equip tècnic de Turisme i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 
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Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

 Identificació 

dels agents 

Definició 

campanya 

Implementació 

campanya 

    

        
 

Pressupost destinat 

50.000,00 €  

(12.000 € campanya de comunicació) 

(12.000 € allotjament personal sanitari o gran públic)   

(10.000 € restaurants personal sanitari o gran públic) 

(10.000€ visites guiades: 4.000€ material audiovisual visites online+6.000€ servei guiatge) 

(6.000€ ruta gamificada i rutes de natura) 

 

Indicadors 

Nombre d’establiments adherits a la campanya 

Índex d’ocupació hotelera assolida/pernoctacions assolides  

Nombre de promocions/descomptes consumits 

Índex de facturació en establiments comercials, restauració, etc 

Nombre d’usuaris a les oficines de turisme 

Nombre de visitants als equipaments culturals i patrimonials de la ciutat 

 

Resultats esperats 

Contribuir a generar confiança vers la destinació (a nivell general de Catalunya, i en concret de Girona) 

Reactivar econòmicament el sector hoteler, comercial, de restauració, empreses d’activitats vinculades 

a l’activitat turística 

Reposicionar Girona com la destinació de turisme de qualitat, responsable i sostenible que és  

 

 

ACCIÓ 2 

Nom de l’acció 

Vídeo promocional de Girona  

 

Objectius i descripció 

Elaborar un vídeo promocional de Girona de 2 minuts de durada i 6 càpsules d’1 minut per temàtiques 

(cultura, actiu i natura, Destinació de Turisme Esportiu, comerç, gastronomia i turisme de negocis) a fi de 

promocionar la ciutat, sobretot pel que fa al turisme i al comerç de proximitat, i en coordinació amb els 

diferents agents turístics de la ciutat. També es contempla de possibilitat de fer una capsula promocional 

addicional amb la participació d’ambaixadors anònims de la ciutat (ciutadans/nes, comerciants, 

restauradors,...) per transmetre els valors identitaris (tangibles i intangibles) de Girona com a 

gironins/nes..  
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Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Definició de continguts pel vídeo general i les 6 càpsules temàtiques + 1 càpsula ambaixadors anònims 

Coordinació del disseny 

Accions de comunicació, comptant amb la complicitat d’ambaixadors de la ciutat en l’àmbit del sector 

Avaluació de l’impacte  

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica: Turisme  

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Equip tècnic de Turisme i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

 Definició 

continguts  

Accions de 

comunicació 

Accions de 

comunicació 

Accions de 

comunicació 

   

        
 

Pressupost destinat 

5.000,00 € 

 

Indicadors 

Nombre d’impressions dels vídeos a les Xarxes Socials 

Nombre de comparticions dels vídeos a les Xarxes Socials 

Nombre d’empreses que utilitzen el vídeo per fer promoció de l’establiment 

 

Resultats esperats 

Contribuir a generar confiança vers la destinació (a nivell general de Catalunya, i en concret de Girona) 

Reactivar econòmicament el sector hoteler, comercial, de restauració, empreses d’activitats vinculades 

a l’activitat turística 

Reposicionar Girona com la destinació de turisme de qualitat, responsable i sostenible que és  

 

 

ACCIÓ 3 

Nom de l’acció 
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Campanya turística Regala Girona 

  

Objectius i descripció 

L’acció consisteix en implementar una campanya turística d’hivern de forma coordinada amb el sector 

d’allotjament, de restauració i de comerç amb l’objectiu d’incentivar les pernoctacions i el consum turístic 

i comercial a la ciutat durant la temporada d’hivern i Nadal. Campanya adreçada al turista de 

proximitat/nacional (internacional, si és possible) en la que es preveu oferir descomptes i promocions. La 

campanya pretén promocionar caps de setmana slow, combinant activitats de cultura, de passejades per 

l’entorn natural de la ciutat i de compres al comerç local de cara a la campanya de Nadal.   

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Identificar els agents, empreses, institucions participants en la campanya 

Definició i coordinació de la campanya amb els diferents agents implicats 

Accions de comunicació, comptant amb la complicitat d’ambaixadors de la ciutat en diferents àmb its 

(cultural, gastronòmic, esportiu, etc.) 

Sorteig d’allotjament i àpats per campanya d’hivern i Nadal per incentivar el turisme de proximitat i 

compres, a fi d’incentivar el comerç local, cost assumit per l’Ajuntament de Girona 

Implementació de la campanya  

Avaluació de l’impacte de la campanya 

Adaptació dels productes resultants de la campanya de nadal per fer-los servir la resta del 2021 

(Campanya publicitària Regala Girona) 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica: Turisme  

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Equip tècnic de Turisme i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

 Tret 

sortida 

cap 

setmana 

encesa 

llums 

    Adaptació 

campanya 

Sant Jordi 

Adaptació 

campanya 

Temps de 

Flors 

        
 

Pressupost destinat 

25.000,00 € (10.000€ campanya comunicació) (15.000,00 € sorteig hotels i àpats/altres promocions) 

Indicadors 
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Nombre d’establiments adherits a la campanya 

Índex d’ocupació hotelera assolida / pernoctacions assolides  

Nombre de promocions/descomptes consumits 

Índex de facturació en establiments comercials, restauració, etc 

Nombre d’usuaris a les oficines de turisme 

Nombre de visitants als equipaments culturals i patrimonials de la ciutat 

Resultats esperats 

Contribuir a generar confiança vers la destinació (a nivell general de Catalunya, i en concret de Girona) 

Reactivar econòmicament el sector hoteler, comercial, de restauració, empreses d’activitats vinculades 

a l’activitat turística 

Reposicionar Girona com la destinació de turisme de qualitat, responsable i sostenible que és  

 

ACCIÓ 4 

Nom de l’acció 

Catàleg on –line de productes i experiències turístiques de Girona 

 

Objectius i descripció 

Elaborar un catàleg d’experiències i de noves propostes turístiques, a fi de promocionar la ciutat amb el 

suport, consens i recolzament dels agents del sector/taula de turisme. En aquest sentit, l’Oficina de 

Turisme de Girona està treballant un recull d’experiències de Km0 per turistes que visitin el municipi 

properament. En un primer estadi, vist que el públic objectiu serà el turista de proximitat i que, 

segurament, coneix la destinació, es tractarà de mostrar experiències noves, atractives i diferencials per 

donar un al·licient per visitar la ciutat. Aquest catàleg serà un suport per a les oficines de turisme, hotels 

de la ciutat i l’entorn, i per possibles accions de màrqueting en accions promocionals diverses. També 

per al públic visitant que podrà descarregar-lo abans de la seva visita a la ciutat.   

L’actuació pretén donar visibilitat i dinamitzar els petits operadors del sector alhora que diversificar l’oferta 

de productes de la destinació, aportant-ne, per tant, valor afegit.  

Visites guiades estiu 2021 per a persones amb discapacitat visual, auditiva, cognitiva i persones amb 

mobilitat reduïda.  

Formació per a guies de turisme en matèria de patrimoni natural, i en accessibilitat i turisme universal.  

Desenvolupament d’un producte turístic de nova creació per al segment de turisme familiar en el projecte 

de turisme fluvial transfronterer; plànol de les Ribes del Ter. 

Actualització del catàleg i plànol de turisme accessible de la ciutat.  

Des de l’Oficina de Turisme es pretén fer un recull d’experiències turístiques innovadores del territori per 

tal d’oferir alternatives de visita i diversificar l’oferta de recursos. 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Identificar els agents, empreses, institucions participants en l’actuació 

Definició i coordinació del disseny i continguts del catàleg amb els diferents agents implicats 

Difusió del catàleg  

Avaluació de l’impacte  
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Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica: Turisme  

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Equip tècnic de Turisme, Oficina de Turisme i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

Anàlisi 

dels 

agents, 

empreses i 

institucions 

Identificació 

dels 

agents, 

empreses i 

institucions 

 Reunions 

de 

coordinació 

amb els 

agents 

  Difusió 

del 

catàleg 

 

        
 

Pressupost destinat 

12.000,00 € 

 

Indicadors 

Nombre de consultes/descàrregues a la pàgina web, xarxes socials 

Nombre d’establiments adherits a la campanya 

Nombre de consultes ateses sobre experiències a les oficines de turisme  

 

Resultats esperats 

Contribuir a generar confiança vers la destinació (a nivell general de Catalunya, i en concret de Girona) 

Reactivar econòmicament el sector hoteler, comercial, de restauració, empreses d’activitats vinculades 

a l’activitat turística 

Incentivar les petites empreses i operadors turístics locals 

Reposicionar Girona com la destinació de turisme de qualitat, responsable i sostenible que és  

 

 

ACCIÓ 5 

Nom de l’acció 

Pla per potenciar el sector MICE (congressos, trobades i esdeveniments) a Girona   

 

Objectius i descripció 
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Transmetre el missatge de que estem treballant per acollir de nou esdeveniments en un entorn ple de 

natura i espais singulars.  

 Donar visibilitat de tots els establiments i serveis que ofereix la ciutat als organitzadors de congressos, 

sobre tot espais oberts i emblemàtics.  

Visibilitzar el Palau de Congressos com espai obert al Parc de la Devesa. 

Promocionar Girona com ciutat oberta per acollir esdeveniments.   

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Promocionar a tots els establiments i empreses gironines que treballen el MICE en el perfil de linkedin  i 

twitter del Palau de Congressos & Girona city Convention Bureau amb el lema de la campanya ¨Girona, 

oberta per acollir-te¨¨ 

Potenciar el perfil de linkedin i twitter del Palau de Congressos & Girona city Convention Bureau  

Incrementar les accions comercials en el mercat nacional i estatal com a prioritat i en segon terme al 

mercat francès amb el lema de la campanya ¨GIRONA, oberta per acollir-te¨ 

Continuarem amb el pla d’accions del segon semestre. 

Iberian Mice Forum a Saragossa 6-8/07  

Catalunya Business Meetings a Barcelona 16-16/09 

Fam trip Olot-Girona-Lloret 23-25/10 

Fira IBTM de Barcelona 1-3/12 

Association World Congress Cascais 7-9/12 

Crear grup de treball virtual amb tots els membres del Girona City Convention Bureau, incloent Palau de 

Congressos i Fira de Girona. 

Crear un logo de la campanya  

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica: Turisme (programa MICE) 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Girona City Convention Bureau (tècnica turisme congressos) i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

  Creació 

grup de 

treball 

     

 

 

Pressupost destinat 
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10.000,00€ 

 

Indicadors 

Captació de 20 clients nous 

Captació de 10 esdeveniments nous 

 

Resultats esperats 

Que Girona esdevingui un referent en el turisme de negocis. 

 

 INDÚSTRIA 

 

ACCIÓ 1 

Nom de l’acció 

Foment de la indústria local 

 

Objectius i descripció 

Donar valor a les empreses que produeixen localment, a través de campanyes de promoció, organitzades 

i gestionades per l’Ajuntament. 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Detectar indústries que produeixen en l’àmbit local 

Campanya per donar valor a l’empresa local (Fet aquí) 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica  

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

AODL indústria i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

Detecció 

indústries 

 Inici de la 

campanya 

  Seguiment 

de la 

campanya 
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Pressupost destinat 

5.000,00€ + AODL indústria 

 

Indicadors 

Nombre d’indústries beneficiàries 

Contactes entre empreses locals 

 

Resultats esperats 

Incentiu a l’ús/consum d’aquests béns 

Impuls a la xarxa d’indústria 

Consolidació de relacions professionals  

 

 

 

ACCIÓ 2 

Nom de l’acció 

Creació de la Taula per la Reactivació Econòmica i de l’Ocupació de la ciutat de Girona 

 

Objectius i descripció 

Amb aquesta nova organització, formada per representants de patronals i sindicats, així com per l’equip 

tècnic de l’Ajuntament es pretén aconseguir un millor aprofitament de les sinèrgies que té la ciutat i per 

posicionar econòmicament també la ciutat en el nou escenari que s’ha generat. Es pretén trobar possibles 

solucions a la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia sanitària a partir dels consensos 

socials, on la veu dels diversos actors socials sigui tinguda en compte en l’elaboració d’unes propostes 

encaminades al manteniment de les empreses i de l’ocupació de qualitat con a garantia màxima d’una 

societat pròspera i cohesionada. 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Organitzar i gestionar els Plenaris i les reunions de la Taula 

Formar una Comissió Tècnica encarregada donar vida a les propostes pactades durant les taules 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica i Servei Municipal d’Ocupació 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Tècnics del Serveis Central de Promoció Econòmica, Tècnics del Servei Municipal d’Ocupació i Tècnics 

de Reactivació Socioeconòmica 
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Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

  Primera 

reunió 

    Reunió 

Plenari 

        
 

Pressupost destinat 

Recursos propis  

 

Indicadors 

Millora dels pactes i la relació entre entitats i l’Ajuntament 

 

Resultats esperats 

Determinar accions de reactivació consensuades i que realment siguin beneficioses per tots els sectors 

 

 

 

 

 CONSTRUCCIÓ 

ACCIÓ 1 

Nom de l’acció 

Sector construcció sostenible: programa per a la rehabilitació-construcció XXI  

 

Objectius i descripció 

Ajudar al sector de la construcció en la seva necessitat d'adaptació per ser més sostenibles, tant de 

manera econòmica i social com  respectuosa amb el medi ambient (entrar totalment en el segle XXI). 

Aquest pla d'accions està basat en el projecte EDIFICAT aprovat per la comissió POCTEFA del FEDER, 

i que s'ha iniciat oficialment el dia 2 de març. A més de les accions d'aquest pla pensat a mitjà termini, 

s'han afegit també mesures que puguin respondre a la sortida de la crisi sanitària actual i a les dificultats 

a curt termini del sector, sobretot els autònoms i micro empreses.  

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Suport a la oferta, a la formació, a més qualitat de treball. 

Dins del Clúster Edificat, gràcies a la plataforma – Pàgina web (a partir del setembre 2020) + oferta de 

formacions MOOC + col·laboració amb entitats locals del sector. 
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Destinar més recursos a alguns aspectes de l'Edificat (per exemple: subvenció a formació externa, a 

formació per obtenir segell de qualitat tipus Passiv'haus, Breeam, BBC...) 

Suport a la sensibilització i difusió de bones pràctiques en tema de necessitat de rehabilitar 

habitatges/edificis/comerços per més confort i més qualitat de vida.  

Segons 3 eixos: ciutadania, empreses i industries, Pimes i microPimes.  

Dins del Clúster Edificat, gràcies a la plataforma–Pàgina web (a partir del setembre 2020) + tallers i 

xerrades. 

Quan es constitueixi, en col·laboració amb l’Oficina pel Canvi Climàtic de l'Ajuntament (en col·laboració 

amb Sostenibilitat i Serveis Socials – Habitatge). 

Suport a la innovació i a la comercialització a nivell territorial local i transfronterer etc... Ajuda a innovació 

local i segons principis de “cradle to cradle” i economia circular, per impactar durablement sobre la creació 

d’ocupació i de riquesa a l'àmbit territorial. 

Amb contrapartides clares, segons partenariat publico-privat. 

Tècniques i material produïts, transformats i aplicats localment = més savoir faire que es pot exportar i 

no deslocalitzable (ex: fusta, cartró, cel·lulosa, canya...). 

 En col·laboració amb entitats educació, universitats i laboratoris d'experiment. 

Potenciar i col·laborar des de l'Ajuntament amb entitats ja presents localment i que responen a majoria 

dels criteris, a més de ser referent en àmbits estratègics en favor de la rehabilitació sostenible (ex: Som 

Energia, Wattia, UdG?). 

Establir més eines de suport financer com:  

Rebaixa (o supressió durant el temps que es determini) de l'IBI en cas de rehabilitació integral segons 

alts criteris d'eficiència energètica i alts criteris socials. 

Crear una línia de subvenció per ajudar a rehabilitació, amb prioritat a criteris anteriors. 

Ajuda a empreses: segons tipus d'empreses que poden ser (per exemple) 1- ubicació, 2- mida 

(individuals i més petites = més ajudes) i sobretot 3-  “SEGELL de qualitat” dispensat a aquelles que han 

seguit formacions especifiques, col·laborats amb ajuntaments i gremis i/o poden demostrar la seva 

qualificació i coneixements en la rehabilitació sostenible.  

INDIRECTA (a empreses existents): per exemple a través d'una borsa d'empreses proposades i 

reconegudes per l'Ajuntament. 

DIRECTA: 1- a creació d'empreses i ajuda a pagament quota de nous autònoms (segons mateixos 

criteris) i 2- subvenció a formacions professionals externes (dins catàleg proposat per Ajuntament). 

 

En col·laboració amb altres àrees de l’Ajuntament  

Iniciar la rehabilitació de tot el parc d'edificis i habitatges públics municipals segons criteris d'alta 

eficiència per donar suport a empreses locals. 

 Primera fase: estudi del parc actual i priorització segons criteris a establir.  

Segona fase a 9 mesos vista: calendaritzar.  

 

Iniciar una reflexió general sobre com integrar criteris d'alta eficiència energètica amb ordenances de 

gestió del patrimoni i de construcció i rehabilitació, inclòs als sectors de la ciutat més protegits (Barri Vell, 

Sant Narcís...). 

 Un marc obert que permeti conservar la integritat i la uniformitat dels edificis, carrers, seccions o barris 

(és a dir, imatge i aspecte), però amb una certa flexibilitat pel que fa criteris tècnics i estructurals (és a 

dir, obrir a noves tècniques i material) amb una forta aposta pel local i respectuós del medi (= circular).  
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Acompanyar el personal municipal implicat (àrees d'urbanisme, habitatge, patrimoni,...) en aquesta 

reflexió, gràcies a formacions i de visites per exemples = en col·laboració amb altres institucions 

públiques (DDGI, Generalitat) i entitats privades (COAC, Clústers...). 

OBJECTIU: 3 anys vista com a molt per adaptar-ho tot la legislació municipal.  

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica 

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Cap d'àrea, AODL Rehabilitació Sostenible i  Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

Octubre Novemb

re 

Desemb

re 

Gener Febrer Març Abril Maig 

    Inici 

campanya 

estudi 

energètic a 

domicili 

   

 

Juny – Agost : Accions immediates (suport financer rehabilitació, ajuda directa a creació empreses)  

Setembre – desembre: desplegament progressiu de les accions Edificat i eines diverses 

 

Pressupost destinat 

Ja acordat projecte EDIFICAT (322.889€ en 3 anys: 65% FEDER + 35% autofinançament) 

+ de 20.000€ a 200.000€/any a més segons tipus de suport i prioritats. 

 

Indicadors 

Formació: quantitat, volum de persones i empreses (apuntades i que segueixen fins al final) 

Sensibilització: quantitat, volum de persones i empreses 

Innovació i comercialització: nombre de nous productes, acords entre empreses, nous convenis de 

col·laboració 

Suport financer: quantitat de projectes de rehabilitacions i volum pressupostari mitjan i total 

Ajuda a empreses: volum d'empreses identificades dins de la borsa, nombre d'empreses creades, 

nombre d'ajudes especifiques formacions externes 

Reflexions marc general construcció des de l'Ajuntament (en col·laboració amb altres àrees): calendari 

concret i terminis sostenibles. 

Resultats esperats 

Nivell baix de destrucció d'ocupació en comparació amb nous llocs de treball segons marc i criteris 

establerts (sostenibilitat) a curt (1 any) i mitja termini (2 a 3 anys). 
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Conscienciació de la ciutadania per més criteris de sostenibilitat respecte habitatge i local (mesures 

passives i actives). 

Col·laboració publico-privada local per portar més valor afegit (canvi de mentalitat administració pública, 

gremis, representants sectors...). 

Canvi d'escala en la qualitat del sector local de la construcció i rehabilitació. 

Disponibilitat i ús de material sostenible i circular a disposició de les empreses i a proposar a població. 

 

 

 BARRIS: TRANSFORMACIÓ URBANA 
SOSTENIBLE 

ACCIÓ 1 

Nom de l’acció 

Transformació urbana sostenible: “Menja’t Sant Narcís! Ciutat comestible  

 

Objectius i descripció 

A fi de plantejar un nou model de ciutat, l'objectiu és de rehabilitar el barri de Sant Narcís des del espais 

públics i posar èmfasi al valor patrimonial urbanístic, arquitectònic i natural d’aquesta zona tan peculiar, 

com a porta d’entrada cap als espais productius i contemplatius de la vora de Girona.  

 

Basant-se en les entitats del barri i en la implicació de persones que gestioni els espais, la voluntat és 

de crear un espai comunitari i un ecosistema circular, que lligui tots els actors amb l’ajuda de l’oci verd 

(horticultura, espais per relaxar-se a través deleball de camp) com a eina transversal, i per tant actuar 

per a un barri i una ciutat més amable i més valoritzat.  A nivell econòmic, els objectius són: 

Donar visibilitat a un barri amb riquesa patrimonial 

Potenciar un turisme més sostenible i no tant enfocant cap al consum 

sinó cap a la descoberta de l’entorn i la innovació 

Crear valor econòmic social 

Dinamitzar el comerç i l’ocupació (extra) local, sense possibilitat de 

deslocalització.  

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Procés participatiu integral i horitzontal, amb decisió de consens (JA ENGEGAT) 

Propostes de tallers i formacions per la gent que pensarà, acondicionarà i gestionarà l'espai de prova 

pilot 

Acompanyament per part de diferents àrees involucrades del grup de gestió 

Seguiment de la prova pilot segons criteris econòmics, socials i ambientals a fi de valorar la gestió de 

l'espai i escalar-ho a tot el barri i barris perifèrics (amb l'ajuda de l'ICRA). 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 
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Serveis Centrals de Promoció i Centre Cívic Sant Narcís  

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

(Promoció Econòmica) Cap d'àrea i AODL Rehabilitació sostenible – (CC Sant Narcís) Directora – 

(Sostenibilitat) Cap de secció paisatge i biodiversitat i  Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

 

Calendari previst d’execució: Any 2020-2021 

Octubre Novemb

re 

Desemb

re 

Gener Febrer Març Abril Maig 

Estudi 

accions 

a 

impleme

ntar 

     Presentaci

ó de les 

accions 

executades 

 

 

Juny- octubre: seguiment del procés participatiu, tallers i formacions, desplegament del projecte i 

acondicionament de l'espai de prova pilot 

Novembre – desembre: seguiment de la prova pilot 

No inclòs (a 1 any vista): escalar la prova pilot a tot el barri i barris propers (Sant Narcís sud, Can Gibert, 

Santa Eugènia) 

 

Pressupost destinat 

Prova pilot: fins a 12.000€ (60% Promoció econòmica, 30% CC Sant Narcís, 10% sostenibilitat) 

Resta del barri: a determinar  

 

Indicadors 

Social: Implicació de la ciutadania: nombre d'entitats del barri, nombre de persona a nivell individual, 

varietat de diferents àmbits i situacions socials, barreja d'edats 

Econòmic i medi ambiental: a determinar 

 

Resultats esperats 

Forta implicació del veïnat i “usuaris” del barri 

Canvi de mentalitat en l'ús de l'espai públic 

Valoració del barri dels agents econòmics  

Proposta d'un nou model de ciutat complementari i adaptat a tipologia dels barris perifèrics 

Desplegament a tot el barri i barris perifèrics gràcies a recerca de finançaments europeus, estatals i 

Generalitat. 
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 INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES 

ACCIÓ 1 

Nom de l’acció 

Incubadora de videojocs GameGi 

 

Objectius i descripció 

Descripció: 

Programa d’incubació de 1 a 2 projectes de videojocs de start-ups del sector que reben una beca per 

equip, se´ls proporciona un espai de treball durant 5 mesos per desenvolupar el prototip de videojoc per 

finalment presentar-lo a publishers (empreses interessades) que vulguin invertir-hi.  

Durant els 5 mesos els equips reben una mentoria que fa un seguiment continuat del projecte i formació 

especialitzada (tècnic, empresarial...) a càrrec d’especialistes del sector.  A Barcelona funciona des de 

fa uns anys amb èxit https://gamebcn.co/ca/ i al PECT ICC hem detectat l’oportunitat de fer-ho també a 

Barcelona ja que existeix un equip professional, especialitzat en videojocs, que ho podria gestionar. 

 

Objectius: 

Professionalitzar petits estudis que estan desenvolupant un videojoc amb un potencial de mercat 

clarament identificat amb la finalitat de fer-los productivament eficients i infondre’ls una mentalitat de 

negoci: 

Afavorir la creació de noves empreses de videojocs a Girona, assessorant-los mitjançant els programes 

de formació i acompanyant-los empresarialment des del l’inici del programa d’incubació. 

Ajudar a crear ocupació especialitzada especialment de joves graduats a una ciutat on el teixit industrial 

és molt baix. 

 

Destinataris: 

Aquest programa va dirigit tant a estudiants de videojocs que durant la seva formació (grau o cicle 

formatiu), han estat desenvolupat projectes; però també a startups o empreses de videojocs que busquen 

comercialitzar-los a nivell professional. 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Valorar quin és el marc jurídic adequat per invertir en la proposta: contracte de serveis per prova pilot, 

ajut a concurrència, conveni... 

Equipar un espai municipal per dur a terme la iniciativa que podria ser al Model 

Fer els procediments (contracte o bases d’ajuts)  perquè pugui estar en funcionament a finals 2020 – 

principis 2021 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica i Projecte PECT de foment de les Indústries Culturals i 

Creatives de Girona i el seu entorn territorial  

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

https://gamebcn.co/ca/
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Equip tècnic PECT ICC i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica  

 

Calendari previst d’execució: Any 2021  

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost 

 X X x x x X  

 

Gener – Febrer: Preparació del programa d’incubació. Convocatòria i selecció dels equips 

Març – Juliol: Programa d’incubació 

Juliol: Demo Day, presentació dels prototips davant d’inversors 

Aquest calendari és una previsió, tot i que si la iniciativa es consolida i es confirma el suport de 

l’Ajuntament de Girona, es podria estudiar la possibilitat d’avançar-lo per a poder iniciar el projecte a 

finals d’aquest any. Aquesta opció però, s’hauria de valorar per part de l’impulsor de la iniciativa i també 

dependrà de les possibilitats de finançament del projecte per part d’altres administracions. 

 

Pressupost destinat 

Estimació de 25.000 -30.000€ anuals 

 

Indicadors 

Nombre de prototips de videojocs desenvolupats per equips de treball ubicats a la ciutat de Girona. 

Nombre d’acords de publicació (comercialització dels videojocs)  

Nombre de creació de noves empreses del sector del videojoc. 

Nombre d’estudiants graduats en Desenvolupament de Videojocs que s’incorporen en l’àmbit laboral en 

el transcurs d’un any des de la seva graduació a la ciutat de Girona i província.  

 

Resultats esperats 

Situar la ciutat de Girona en el mapa català del desenvolupament de videojocs. 

Augment de l’ocupació especialitzada i qualificada de joves graduats a una ciutat on el teixit industrial 

del videojoc és molt baix.  

Creixement empresarial del sector del videojoc gironí existent i creació de noves empreses de videojocs.  
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ACCIÓ 2 

Nom de l’acció 

Programa de reactivació dels comerços a través de l’art  

 

Objectius i descripció 

Retornar la vida als barris a través de les intervencions artístiques 

Reactivar el petit comerç  

Contribuir a la reactivació de la vida social  

Enfortir el teixit comunitari 

 

Dinamització de la vida social i comercial dels barris a través de la intervenció artística a les persianes 

dels comerços de proximitat i aparadors que ho sol·licitin. El programa ha de contemplar una empresa o 

entitat dinamitzador que el gestioni i que seleccioni els comerços de proximitat i els artistes locals i que 

produeixi les intervencions. 

 

Destinataris: artistes gironins d’arts visuals, propietaris de comerços que veuran la seva façana o el seu 

aparador millorat i els veïns del barri que podran disfrutar d’un entorn més alegre. 

 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Redactar els plecs del servei de dinamització i producció del programa 

Tramitar i adjudicar el contracte 

Fer el seguiment del programa 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica i Projecte PECT de foment de les Indústries Culturals i 

Creatives de Girona i el seu entorn territorial  

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Equip tècnic PECT ICC i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica 

Calendari previst d’execució any 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

  Anàlisi del 

territori 

Elaboració 

de 

propostes 

Reunions 

amb els 

agents 

implicats 

 Inici de 

les 

accions 
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Pressupost destinat 

Entre 15.000 i 25.000 euros (dependrà del número de comerços intervinguts) 

 

Indicadors 

Nombre de comerços intervingudes 

Nombre d’artistes participants 

Enquesta de satisfacció dels veïns 

Increment de les ventes del petit comerç 

 

Resultats esperats 

Contribuir a reemprendre l’activitat dels artistes professionals autònoms que han hagut d’aturar-la a 

causa del Covid 19 

Donar visibilitat als creadors gironins per afavorir futures compres de la seva obra 

Contribuir a reactivar el comerç amb un reclam artístic que apropi els clients a les botigues 

 

 

 

ACCIÓ 3 

Nom de l’acció 

Cicle “A prop” del comerç  

 

Objectius i descripció 

 

Objectius 

Estimular del comerç passat el confinament 

Contribuir a la reactivació de la vida social  

Donar suport als professionals autònoms (músics, pintors, actors, fotògrafs..) que han vist aturada la 

seva activitat per la Covid 19 

Promoure nous espais d’exhibició de petit format 

Crear nous aparadors dels projectes creatius de Km0 

 

Descripció 

El cicle A prop és una nova programació cultural de petit format i de proximitat, realitzada pel PECT ICC, 

per mostrar les propostes dels creadors emergents de les comarques gironines. La primera edició del 

Cicle estava prevista fer-la a diferents barris de la ciutat de Girona de la mà dels centres cívics, 

biblioteques municipals i l’Estació Espai Jove. Les 28 propostes (concerts, exposicions, actuacions, 

projeccions) van ser escollides d’una borsa d’artistes emergents gironins. 

La irrupció de la pandèmia Covid-19 ha hagut d’ajornar la seva realització i es reprogramarà en principi 

a la tardor.  
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Es podria plantejar, tenint en compte que l’equip PECT ICC ja té l’experiència del cicle A prop, fer una 

programació similar als comerços o vies comercials per incentivar el retorn a la normalitat i reactivar el 

comerç al mateix que es dona suport al sector cultural i creatiu. 

Un projecte similar seria aquest que es va fer 10 anys a Girona. Mireu el link que és molt clarificador: 

https://www.youtube.com/watch?v=LG77cP55LI4&feature=youtu.be 

Aquesta proposta té però una variable incerta a tenir en compte:  

Quan s’aixecaran les restriccions per reunir gent entorn d’una actuació i quina quantitat de gent i amb 

quines condicions es permetrà 

Accions a desenvolupar per dur-la a terme 

Reobrir la borsa i realitzar la programació tenint en compte els comerços interessats i les ubicacions a 

l’aire lliure 

Contractar el servei de gestió i producció i comunicació (contracte menor o POSA) 

Contractar els artistes 

Fer el seguiment de la programació 

 

Servei/Secció/Àmbit de gestió/Programa 

Serveis Centrals de Promoció Econòmica i Projecte PECT de foment de les Indústries Culturals i 

Creatives de Girona i el seu entorn territorial  

 

Equip tècnic/personal tècnic responsable 

Equip tècnic PECT ICC i Tècnics de Reactivació Socioeconòmica  

Calendari previst d’execució 2020-2021 

 

Octubre Novembre Desembre  Gener Febrer Març Abril Maig 

     Inici del 

cicle 

  

 

El calendari d’aquest programa dependrà de l’aixecament de restriccions per la programació artístics 

d’arts en viu. 

 

Tenint en compte que el Cicle A prop s’haurà de programar a la tardor contemplem que la segona part 

d’aquest cicle seria possible programar-la a la primavera 2021. 

 

Pressupost destinat 

Entre 20.000 i 30.000 euros (depenent del nombre d’actuacions) 

 

Indicadors 

Nombre d’actuacions i propostes contractades 

Increment de les ventes a les vies comercials 

https://www.youtube.com/watch?v=LG77cP55LI4&feature=youtu.be
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Increment de les ventes als comerços on ha tingut lloc una proposta 

Grau de satisfacció dels veïns 

 

Resultats esperats 

Donar suport al teixit cultural, especialment afectat per la crisis del Covid-19,  amb contractacions  

Donar visibilitat als creadors gironins per afavorir futures contractacions 

Contribuir a reactivar el comerç amb un reclam artístic que apropi els clients a les botigues 
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4.2. QUADRE RESUM DE MESURES I 

PRESSUPOST 

Acció Cost 

OCUPACIÓ 482.500 € 

Girona Actua (+): Nova línia de subvencions a qualsevol activitat econòmica per 

al manteniment dels treballadors un mínim de sis mesos més 

 

200.000,00 € 

Girona Actua: Ampliació en 50.000€ de les subvencions a empreses per nova 

contractació de treballadors 

 

175.000,00 € 

Servei d’orientació: Aula de competències clau en temps de crisi 4.500,00 € 

Formació de sectors amb més demanda post crisi: tecnològic, cura de les 

persones, venda online...  

75.000,00 € 

Projecte INTRO: Neix arrel de l’acció global anterior i es concreta per tal de definir 

la formació del sector tecnològic. 

28.000€ (Cofinançament 

SOC) 

DinamiCAT, un espai per millorar l’expressió i la comprensió oral de la llengua 

catalana 

Recursos Propis 

Contractació directa de persones a través de Plans d’ocupació i suport a les 

mateixes per a la seva reincorporació posterior al mercat de treball 

Per determinar 

(Cofinançament SOC) 

EMPRESA TOTAL RECURSOS 

PROPIS 

Foment a la creació de noves activitats econòmiques i empresarials amb principis 

d’economia social i solidària als barris de la ciutat, amb mesures de formació i 

acompanyament.  

Recursos Propis 

Servei específic d’orientació a les activitats econòmiques d’informació i d'ajut a la 

tramitació de tots els ajuts de les diverses administracions 

Recursos Propis 

Capacitació tecnològica del teixit econòmic i social Recursos Propis 

“SMObilitza’t” Recursos Propis 

COMERÇ 50.000 € 

Campanya de sensibilització per promoure el consum de productes de proximitat 

incentivant l’economia local  

 

20.000 € 

Promoció de la xarxa de comerç online “La Compra”  

 

Recursos Propis 

Adequació i actualització del Pla Sectorial del Comerç de Girona 10.000,00 € 
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Campanya de vals de descompte per compres superiors a 30€ Recursos Propis 

 

Ajut al transport sostenible pel serveis de restauració i de comerç a domicili 

(ECOSOL)  

10.000,00 € 

 

Campanya de dinamització dels locals buits de la ciutat per atraure negocis, la 

qual consistirà en la decoració d’aparadors de locals que estiguin buits, per part 

de l’Ajuntament.  

10.000,00 € 

TURISME, RESTAURACIÓ I SECTOR DE L’ALLOTJAMENT 102.000 € 

Promoció campanya turística de proximitat “A Girona, com a casa”  50.000,00 € 

Vídeo promocional de Girona 5.000,00 € 

Campanya “Regala Girona” 25.000,00 € 

Catàleg on –line de productes i experiències turístiques de Girona 12.000,00 € 

Pla per potenciar el sector MICE (congressos, trobades i esdeveniments) a Girona   10.000,00 € 

INDÚSTRIA 5.000 € 

Foment de la indústria local 5.000,00 € 

Creació de la Taula per la Reactivació Econòmica i de l’Ocupació de la ciutat de 

Girona 

 

Recursos Propis 

CONSTRUCCIÓ 322.889 € 

Sector construcció sostenible: programa per a la rehabilitació-construcció XXI  322.889,00 €  

BARRIS: TRANSFORMACIÓ URBANA SOSTENIBLE 12.000 € 

Transformació urbana sostenible: “Menja’t Sant Narcís! Ciutat comestible 0 12.000,00 € 

INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES 60.000 €- 85.000 € 

Incubadora de videojocs GameGi 25.000 – 30.000,00 € 

Programa de reactivació dels comerços a través de l’art  15.000 – 25.000,00 € 

Cicle “A prop” del comerç  20.000 – 30.000,00 € 
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5. IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS QUE 

HAN PARTICIPAT EN LA SEVA 

ELABORACIÓ 

Aquest Pla s’ha redactat a partir de dos àmbits de treball diferenciats, en primer lloc, des de la 

vessant més analítica s’ha elaborat el document de diagnosi de la situació de partida, analitzant 

les variables socioeconòmiques que regeixen a l’actualitat a la ciutat de Girona. En segon lloc, a 

través de diversos processos participatius, s’ha interaccionat amb els diferents agent socials i 

econòmics que conviuen a la ciutat, per tal de comprovar que veritablement els resultats de la 

diagnosi socioeconòmica coincideixen amb la realitat que transmeten els ciutadans.  

Els processos participatius abasten tots els sectors socials i econòmics de la ciutat, permetent 

tenir un coneixement ampli de la situació de la ciutat. L’Àrea de Promoció Econòmica ha 

interactuat amb l’entorn socioeconòmic d’una manera diferent i específica, d’acord amb els 

objectius i projectes que té definits per a cada sector. A continuació es detallarà la informació 

referent a les reunions amb els diferents actors implicats. 

5.1. LLISTAT DELS ACTORS IMPLICATS 

En la redacció d’aquest Pla han participat agents tant del sector públic com de diferents sectors 

privats.  

- Associació de Comerciants del Barri Can Gibert del Pla 

- Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter 

- Associació de Botiguers, Industrials i Veïns del Carrer Ballesteries 

- Associació de Comerciants del Carrer del Carme i Vista Alegre 

- Associació de Comerciants de la Plaça del Mercat de Girona 

- Associació de Comerciants de Girona Centre Eix Comercial 

- Associació de veïns i Comerciants de Sant Fèlix 

- Associació de Comerciants Zona U 

- Associació de Marxants de les Comarques Gironines 

- Gremi de marxants de Girona i Comarques 

- Gremi Associat de Venedors Ambulants No Sedentaris 

- Federació d'Associacions de veïns de Girona 

- Associació per a la Promoció de la Gastronomia de Girona 

- Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona 

- FECASARM  
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- Empresa RBD, Innovación y Talento Consulting Group, SL 

- Càritas Ecosol 

- AENTEG 

- FOEG (Federació d’Organitzacions empresarials de Girona) 

- PIMEC Girona (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) 

- CCOO Girona (Comissions Obreres Girona) 

- UGT Girona (Unió General dels Treballadors Girona) 

- Universitat de Girona 

- Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 

- Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), demarcació de Girona 

- Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 

- Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG) 

- Col·legi d’Enginyers Industrials de Girona 

- Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana (ObRE) 

- Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona i Província (APIs) 

- Col·legi d’Administradors de Finques de Girona 

- Gremi d’Instal·ladors de Girona (GdI) 

- Unió d'Empresaris de la Construcció (UEC) 

- Gremi dels Professionals de la Promoció i la Construcció de Girona 

- Escola Taller de Bioconstrucció Orígens 

- METALL GIRONA 

- FUNDACIÓ SALTOKI 

- ASETRANS (Associació d’Empreses de Transport per carretera de Girona i província). 

- ES FIELD DELIVERY SPAIN 

- EASYPROMOS, SL 
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5.2. EXEMPLES I CONTINGUTS DE REUNIONS 

AMB  ELS ACTORS IMPLICATS 

 Plenari de l’agència de promoció econòmica 

L’Agència de Promoció Econòmica permet continuar treballant per a la configuració i 

desenvolupament d’una xarxa col·laborativa dissenyada com un espai estable de participació 

pública i privada on institucions, empreses i agents innovadors interactuen en processos de 

reflexió, elaboració d’estratègies i execució d’accions i projectes destinats a promoure el 

creixement econòmic i la millora de la qualitat de vida de la ciutat i el seu entorn. 

L’any 2020, l’Agència de Promoció Econòmica s’ha reunit en sessió virtual extraordinària el dia 

8 de maig, per tractar amb el conjunt d’agents econòmics i socials del territori l’impacte de la 

COVID-19 a la ciutat de Girona. 

A la sessió, l’alcaldessa Marta Madrenas ha presentat a les organitzacions empresarials, 

sindicals i del tercer sector un paquet de mesures per fer front i pal·liar la crisis econòmica i social 

produïda per la pandèmia. 

 Taula per el Desenvolupament Socioeconòmic i 
de l’Ocupació de la ciutat de Girona 

Es tracta d’una taula de concertació territorial, basada en la col·laboració público-privada entre 

les principals organitzacions socials del territori i l’Ajuntament de Girona. 

Aquesta taula està integrada pels següents membres: 

• Ajuntament de Girona 

• PIMEC Girona 

• FOEG 

• CCOO Girona 

• UGT Girona 

La darrera reunió d’aquesta taula ha tingut lloc el 21 de desembre de 2020. En el decurs de la 

mateixa, s’han exposat i consensuat les necessitats reals del teixit socioeconòmic en l’actualitat, 

parant especial atenció en l’àmbit de la formació i de l’ocupació.  

 

 Taula de promoció de la Ciutat, Secció Comerç 

A la Taula de promoció de la ciutat, secció pel comerç, es reuneixen representants polítics de 

l’Ajuntament de Girona, tècnics de comerç de l’Àrea de Promoció Econòmica i representants del 

sector empresarial dels establiments comercials de la ciutat. 

Entre l’abril i el juliol de 2020 s’han dut a terme diverses reunions amb el sector comercial de la 

ciutat, en les quals s’han arribat als següents temes i acords: 
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Seguretat i prevenció: 

• S’han establert uns protocols de seguretat de cares al desconfinament. 

• Reunió sobre el DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries 

en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la 

COVID-19 que ha publicat la Generalitat de Catalunya per articular contractació de personal per 

ajudar de cares a l'apertura dels mercats i quines mesures s’han de complir. 

• Distribució tasques als plans d'ocupació contractats per al reforç dels mercats municipals. 

• Paquet de mesures urgents post COVID-19 de l’Ajuntament de Girona. 

Formació 

• Trasllat al sector la informació sobre el servei telefònic d’assistència d’un tècnic de prevenció 

per tal d’aclarir dubtes sobre PRL, per a la reobertura dels comerciants. 

• Trasllat de la informació sobre la formació que s’ofereix al sector (cursos tant en àmbit PRL, 

com en àmbit de digitalitzar el comerç. Algunes sessions impartides per AENTEG). 

Lacompra 

• Introducció completa sobre l’App “lacompra” i acompanyament. 

Comerç a domicili 

• Definició del nou servei de Comerç a Domicili amb la col·laboració de Càrites ECOSOL i 

exposició al sector. 

Subvencions 

• Finalització d'explicació de les línies de subvencions del Girona Actua Plus 

• Comunicació a les associacions de les convocatòries que s’aprovaran. 

• Convocatòria 2020 de les subvencions a les Ass. de Comerciants. 

Vals de descompte 

• El sector proposa una campanya que les botigues poguessin donar vals de descompte i 

descarten una campanya de Vals de descompte a través d’unes bases. 

Campanya de comunicació 

• El sector demana una campanya de dinamització global a tots els barris per igual. 

• Campanya de comunicació sobre el comerç d proximitat: tots ells coincideixen en que no se 

n'ha fet prou difusió. S’acorda amb Comunicació que e reforçarà la campanya amb més suports 

i publicacions a tota la ciutat. 

• Possibilitat de proveir de cartells a tots els comerços, amb la finalitat que es promogui la 

campanya visualment des d’aquests. 
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Temes mobilitat 

El sector ha dut a terme diverses aportacions que s’han traslladat a l’àrea de Mobilitat. 

• Cal controlar i reduir la velocitat dels cotxes al Carrer del Carme. 

• Petició per treure les places d’aparcament que hi ha al Carrer del Carme (alçada Plaça del Lleó 

fins a Plaça Catalunya) per fer ampliar la vorera i peatonalitzar aquella zona. 

• Establir pàrquings disuassoris als afores amb busos llançadora o zona amb bicicletes per oferir 

més possibilitats als consumidors d’arribar al centre 

• Les associacions també troben que les mesures de treure places de pàrquing (tipus lateral oest 

Plaça Catalunya) sense redistribuir-les a altres llocs pot afectar a les seves vendes, ja que els 

consumidors no trobaran places i marxaran. 

• Referent a la ubicació dels busos turístics a Fontajau i no a la zona de la Copa, ha suposat la 

pèrdua de vendes. 

• Prohibició dels accessos als vehicles al barri vell en algunes hores, tipus dissabte al matí. 

 

Finalment, com a novetat s’ha creat un grup de WhatsApp amb els tècnics municipals i amb els 

representants de les associacions de comerciants de la ciutat per tal de mantenir als comerços 

de Girona informats d’una manera més àgil i fomentar l’ús de les TIC. Aquest grup ha tingut molt 

bona rebuda per part dels representants. 

 Taula de Promoció de la Ciutat, Secció de 
Turisme, Hostaleria i Restauració 

Es tracta de la taula de concertació público-privada que aglutina els diferents agents del sector 

turístic de la ciutat i en el marc de la qual es debaten les línies d’actuació i estratègies a 

desenvolupar en l’àmbit del turisme, entre elles les actuacions emmarcades en el Pla Estratègic 

de Turisme de la ciutat de Girona. 

Aquesta taula es reuneix amb caràcter trimestral i està integrada pels següents membres: 

• Ajuntament de Girona 

• Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

• Generalitat de Catalunya (Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement) 

• Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona 

• Girona Bons Fogons 

• Facultat de Turisme de la UDG 

• Consell Comarcal del Gironès 

• Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona 

• Palau de Congressos - Girona City Convention Bureau 

• Fira de Girona 

• Associació de Guies de Girona 
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• Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona 

• AENTEG 

Les reunions de la Taula de Turisme i les sessions de treball organitzades amb els diferents 

membres que en formen part han estat: 

• 7 de maig de 2020. 

• 12 de maig de 2020. 

• 14 de maig de 2020. 

En el decurs de les mateixes, s’han debatut i consensuat les mesures de reactivació econòmica 

COVID-19 a implementar en l’àmbit del turisme i la restauració.  Algunes de les mesures sorgides 

en el marc de la taula, acordades i executades amb el sector, han estat: 

• Organització d’un programa de formació en matèria de digitalització i mesures de seguretat 

COVID-19 adreçat al sector de la restauració. 

• Creació d’un servei d’assessorament en línia, en matèria de prevenció de riscos laborals i 

mesures de seguretat adreçat a les empreses de turisme i restauració. 

• Preparació de la campanya promocional “Regala Girona”. 

• Ampliació de la partida pressupostària de la línia de subvencions adreçades a les associacions 

d’hostaleria i restauració de Girona. 

• Creació i actualització del material audiovisual de promoció turística. 

• Organització d’un programa de visites guiades gratuïtes per dinamitzar les empreses de guiatge 

de la ciutat. 

• Gestió de forma coordinada dels diferents esdeveniments de la ciutat (Temps de Flors, Sea 

Otter, etc). 

 Taula de marxants del Mercat de les Ribes del 
Ter / Devesa 

Els mercats municipals de Girona suposen una activitat econòmica essencial pel municipi, que 

impliquen tant els empresaris com els usuaris i consumidors d’aquest servei. l’Ajuntament 

organitza i gestiona la Taula de marxants del Mercat de les Ribes del Ter / Devesa, en la qual es 

reuneixen representants polítics de l’Ajuntament de Girona, personal tècnic d’aquest, 

representants dels gremis i associacions de paradistes i associacions veïnals. En aquestes 

trobades la interacció que es produeix entre diferents entitats permet veure i conèixer amb 

claredat les problemàtiques i necessitats que viu el sector. 

Aquesta taula està integrada pels següents membres: 

• Ajuntament de Girona - representants polítics. 

• Associació de Marxants de les Comarques Gironines 

• Gremi de marxants de Girona i Comarques 

• Gremi Associat de Venedors Ambulants no sedentaris (Gavans.org) 

• Federació d’associacions de veïns de Girona 
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• Equip tècnic Ajuntament de Girona 

Les diferents reunions que s’han dut a terme al llarg del 2020 han estat: 

• 20 maig 2020. 

• 17 juny 2020. 

• 29 setembre 2020. 

Alguns dels acords que s’extreuen d’aquestes taules són:  

• Establiment del procés per donar facilitats pel pagament del deute amb els titulars pertinents. 

• Estudiar la possible bonificació en les taxes d’aquest any als no deutors com a mesures de 

reactivació econòmica del mercat. 

• Crear una subvenció per al 2021 de 2 trimestres pels titulars sense deutes del mercat. 

 Sector de la Construcció i la Rehabilitació 

A l’espera de donar continuïtat a la Taula de la Construcció, els contactes i reunions amb els 

diferents Gremis i Col·legis professionals del sector son permanents en el marc del projecte 

Clúster EDIFICAT. 

El projecte Clúster EDIFICAT, aprovat pel comitè POCTEFA en data del 16 de gener de 2020, i 

del qual l’Ajuntament de Girona n’és soci coordinador té la missió, a nivell local, d’orientar el 

sector de la construcció cap a la Rehabilitació Sostenible i l’Eficiència Energètica. És en aquest 

context, que l’Ajuntament manté una estreta col·laboració amb els actors locals del sector, ja que 

aquests són una peça clau per poder donar visibilitat i viabilitat a diferents accions previstes en 

el marc del projecte.  

Les diferents entitats amb qui es mantenen contactes son: 

• Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), demarcació de Girona 

• Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 

• Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG) 

• Col·legi d’Enginyers Industrials de Girona 

• Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana (ObRE) 

• Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona i Província (APIs) 

• Col·legi d’Administradors de Finques de Girona 

• Gremi d’Instal·ladors de Girona (GdI) 

• Unió d'Empresaris de la Construcció (UEC) 

• Gremi dels Professionals de la Promoció i la Construcció de Girona 

• Escola Taller de Bioconstrucció Orígens 

 

Les diferents reunions i sessions de treball organitzades han estat les següents:  

• 30 de juny de 2020: Ajuntament de Girona i Observatori ObRE 
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• 30 de setembre de 2020: Ajuntament de Girona i Observatori ObRE 

Aquestes han permès: 

• Obtenir una primera anàlisi de les necessitats del sector en general i particulars a cada Gremi 

i/o Col·legi. 

• Presentar el projecte Clúster Edificat i treballar accions conjuntament que permetin donar 

solucions a les necessitats del sector. 

• Establir marcs de col·laboració per endegar la formació a professionals i les campanyes de 

sensibilització de la ciutadania. 

• Desenvolupar una oferta de formació bàsica (MOOC) i de sessions de debat i xerrades en 

col·laboració amb els col·legis per formar els actors i empreses i sensibilitzar la població general. 

 

 Reunions del Servei Municipal d’Ocupació 

 

Des del Servei Municipal d’Ocupació també s’han dut a terme diferents reunions amb els sectors, 

per tractar temes varis relacionats amb l’ocupació i la formació. 

Alguns exemples de reunions són els següents: 

Metall i instal·lacions 

 • METALL GIRONA (Patronal de les empreses del sector metall de Girona i Província): 

07/10/2020: reunió amb el gerent de Metall Girona, Sr Ferran Sellabona. 

• FUNDACIÓ SALTOKI: 

03/11/2020: reunió amb el director de la Fundació, Sr Miguel Ángel Jiménez per conèixer el 

centre de formació especialitzat en dissenyar i impartir noves accions formatives dirigides a 

els/les professionals instal·ladors/es per promoure la seva capacitació i actualització de 

competències tècniques. 

13/11/2020: visita de les instal·lacions de Girona per explorar vies de col·laboració en l’àmbit de 

la qualificació de persones en recerca de feina. 

La principal conclusió que s’extreu del procés de concertació amb el sector metall i instal·lacions 

és l’existència d’un teixit empresarial competitiu, amb un elevat grau d’obertura i 

d’internacionalització que pot contribuir a la recuperació de l’economia gironina. No obstant, per 

aprofitar-ne tot el seu potencial i garantir la seva competitivitat, cal fer un aposta clara i decidida 

per la qualificació, la R+D+I, la transformació digital, la sostenibilitat i promoure la reorientació 

cap a sectors d’alt valor afegit, amb elevat component tecnològic. 

Transport i logística 

• ASETRANS (Associació d’Empreses de Transport per carretera de Girona i província). 

18/11/2020: reunió amb el gerent de l’associació, Sr Jordi Esparreguera.  
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El que es després de les reunions és que el principal repte que afronta el sector és la seva 

transformació i adaptació a l’agenda verda i els Objectius de desenvolupament sostenible de les 

Nacions Unides- agenda 2030. L’aposta per la mobilitat sostenible i eficient, tot i la seva capacitat 

de contribuir a la millora de la competitivitat, del valor afegit i de generació de riquesa, comporta 

una important inversió financera per la qual cal estudiar vies de finançament. La digitalització és 

un dels altres punts destacats ja que es planteja com una de les vies per millorar d’eficiència i la 

productivitat del sector. Per tant, la inversió en noves tecnologies es configura com un altres dels 

reptes importants.  

TIC  

• AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona) 

28/10/2020: reunió el Sr David Martí, president de l’Associació de Noves tecnologies.  

S’acorda crear espais de col·laboració público-privada per dissenyar accions que ajudin a 

promoure l’interès del talent femení per les TIC, a captar talent internacional i a establir projectes 

de capacitació per a professionals del sector. 

• ES FIELD DELIVERY SPAIN 

15/05/2020: reunió amb el delegat de l’empresa a Girona, Sr Miquel Tarragona. L’empresa té 

150 treballadores i la seva activitat correspon al desenvolupament de software a mida, ERP i 

seguretat informàtica. 

• EASYPROMOS, SL 

16/04/2020: reunió amb el CEO de l’empresa, Sr Carles Bonfill 

De les reunions es desprèn la necessitat de promoure estratègies público-privades que accelerin 

la transformació digital, tant de les empreses com de la ciutadania en el seu conjunt i que donin 

resposta als reptes prioritaris del sector: 

• Fomentar les vocacions tecnològiques entre les persones jove i adultes. 

• Potenciar el reciclatge de perfils no tecnològics cap al sector TIC. 

• Retenir i generar talent al territori. 

• Promoure el talent digital femení. 

• Reduir la bretxa digital entre les persones que corren més risc de quedar-se aïllats digitalment. 
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6. IDENTIFICACIÓ DELS RECURSOS 

DISPONIBLES 

6.1. RECURSOS HUMANS 

 

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona disposa d’una plantilla de 132 

persones aproximadament, d’aquestes, 24 són personal fix i 108 són personal temporal. En el 

desenvolupament i l’execució de les polítiques de promoció econòmica i ocupació hi intervé tot 

el personal de l’Àrea.  

Tot seguit, es reflecteixen i relacionen els recursos humans de l’Àrea de Promoció Econòmica 

que intervenen de manera regular en les actuacions ocupacionals i de desenvolupament 

econòmic: 

 

SECCIONS/SERVEIS Fix No fix Total general 

Comerç 4 6 10 

Turisme 4 5 9 

Ocupació 7 70 77 

OMIC 1 2 3 

Serveis Centrals i Programes de Desenvolupament Local 8 25 29 

Total general 24 108 132 

 

 

 

 

 

 

 

 



Àrea de Promoció Econòmica  

  

 

 

  

  

 

94 



Àrea de Promoció Econòmica  

  

 

 

  

  

 

95 

6.2. PRESSUPOST 

Els projectes i accions que s’inclouen en el Pla de reactivació socioeconòmica es finançaran, 

d’una part, amb ingressos propis del pressupost municipal, i d’altra, mitjançant subvencions, 

ingressos i altres transferències. 

Tot seguit, es pot observar el pressupost tancat del 2020 de l’Àrea de Promoció Econòmica, que 

permet conèixer la distribució de fons del darrer exercici, una part dels quals varen ser executats 

per finançar les accions del pla previstes per a l’anualitat: 

 

 Unitat Total recursos 

propis 2020 

Crèdits generats 

per ingrés 

Crèdits totals 

consignats 

Promoció 2.747.597,81€ 1.640.016,12€ 4.387.613,93€ 

Turisme 956.928,20€ 0,00€ 956.928,20€ 

Empresa 295.610,38€ 45.359,95€ 340.970,33€ 

Comerç 1.593.582,70€ 14.250,00€ 1.607.832,70€ 

Ocupació 2.757.698,97€ 2.331.279,14€ 5.088.978,11€ 

OMIC 97.660,61€ 0,00€ 97.660,61€ 

Total  8.449.078,67€ 4.030.905,21€ 12.479.983,88€ 

  

Pel que fa a l’exercici 2021, ha minvat el pressupost disponible en gran part degut a la disminució 

de crèdits generats per ingrés. Tot i que la crisi sanitària ha posat el punt de mira en els serveis 

socials d’atenció primària, el consistori continua apostant per les actuacions encaminades a la 

generació d’ocupació i a la promoció econòmica de la ciutat com a fonament de la recuperació 

econòmica i la disminució de les desigualtats socials.  

 

 Unitat Total recursos 

propis 2021 

Crèdits generats 

per ingrés 

Crèdits totals 

consignats 

Promoció 2.435.545,83 € 1.379.596,96 € 3.815.142,79 € 

Turisme 1.019.921,49 € 719,39 € 1.020.640,88 € 

Empresa 388.671,37 € 7.940,74 € 396.612,11 € 

Comerç 1.552.382,49 € 0,00 € 1.552.382,49 € 

Ocupació 2.806.315,42 € 1.584.161,13 € 4.390.476,55 € 

OMIC 86.675,63 € 0,00 € 86.675,63 € 

Total  8.289.512,23 € 2.972.418,22 € 11.261.930,45 € 
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6.3. RECURSOS TÈCNICS I 

INFRAESTRUCTURALS DISPONIBLES 

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona disposa d’una xarxa d’infraestructures 

molt diversa, que li permet executar el correcte funcionament de totes les seves seccions i 

serveis. Concretament, l’activitat de l’Àrea s’executa des dels següents espais específics:  

 

  EQUIPAMENTS UBICACIÓ CP 

1 BEATES C. dels Banyoles, 17 17004 

2 CENTRE D’INIICIATIVES LOCALS C. Tarragona, 40 17005 

3 SMO. Sant Narcís C. Narcís Xifra i Masmitjà, 43 17005 

4 SMO. El Güell Espai Jove C. Güell, 172 17005 

5 SMO. Can Po Vell Hortes Sta. Eugènia Disseminat de les Hortes, núm. 6 17006 

6 SMO. Espai Santa Eugènia C. de les Agudes, 26 17006 

7 MERCAGIRONA C. Camp Gurnau, 4 17005 

8 MERCAT LLEÓ Pl. Calvet i Rubalcaba, 15 17002 

9 MERCAT DEVESA Passeig de la Devesa, 39 17001 

10 OFICINA TURISME Rambla de la Llibertat, 1 17004 

11 PUNT BENVINGUDA Carrer de Berenguer Carnicer, 3 17001 

12 AUDITORI - PALAU DE CONGRESSOS Passeig de la Devesa, 35 17001 

13 CENTRE CULTURAL LA MERCÈ. PECT Pujada de la Mercè, 12 17004 

14 AJUNTAMENT - PB46, OMIC,  Pl. del Vi, 1 17004 

 

 

Principalment, els serveis administratius comuns de l’Àrea, els aspectes tècnic de les seccions 

de comerç i de turisme s’executen des de les oficines de l’equipament Beates, on a més es troba 

centralitzada també la direcció de l’Àrea.  

En segon lloc, el Servei Municipal d’Ocupació du a terme les seves activitats des de quatre 

espais, el principal dels quals és l’equipament SMO Sant Narcís. 

En l’àmbit dels mercats municipals, es disposa d’oficines a tots tres mercats municipals, per tal 

que els treballadors de l’Àrea que han d’executar tasques administratives relacionades amb 

aquestes, ho puguin fer al mateix mercat. 

Seguint l’ordre del quadre anterior, apareix com a infraestructura de l’Àrea, l’Oficina de Turisme, 

des de la qual s’ofereix atenció als visitants de la ciutat, on també hi treballa personal de l’Àrea 
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de Promoció Econòmica. Un altre equipament municipal de l’Àrea és el Punt de Benvinguda, des 

d’on es gestionen aspecte relatius al turisme de la ciutat, sobretot l’arribada de busos. 

Com a infraestructures pròpies de l’Àrea, es disposa igualment de l’Auditori- Palau de 

Congressos, equipament molt important per al sector MICE (turisme de reunions, incentius, 

conferències i exposicions) on l’Àrea de Promoció Econòmica també hi té personal laboral. 

Des del Centre Cultural la Mercè, també s’executen tasques pròpies de l’Àrea de Promoció 

Econòmica, com és el PECT ICC (Projecte d’Especialització Territorial d’Indústries Culturals i 

Creatives de Girona) 

Finalment dins de l’edifici consistorial, a la Plaça del Vi, es disposa de l’Oficina Municipal 

d’Atenció al Consumidor (OMIC), que dona resposta i ajuda a la ciutadania i els consumidors/es 

i usuaris/àries per a l’adequat exercici dels seus drets. 

En conclusió, l’Àrea de Promoció Econòmica disposa d’equipaments degudament diferenciats, 

des dels quals s’impulsen totes les activitats de cada sector, permetent així no deixar descobert 

cap apartat del teixit socioeconòmic de la ciutat. Amb tot això, l’Àrea garanteix la seva voluntat 

de millorar sempre el desenvolupament econòmic de la ciutat i la creació d’ocupació.  
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7. CONCLUSIONS 

 

Degut a la necessitat d’aplicar mesures de caràcter urgent per fer front a les repercussions de la 

crisi sanitària, aquest Pla s’ha elaborat en paral·lel a la implantació d’algunes de les actuacions 

proposades. 

 

En el moment de la finalització d’aquest document, el conjunt d’indicadors disponibles del 2021 

indiquen que la ciutat de Girona està en ple procés de recuperació favorable de l’economia 

gironina. Les causes d’aquesta recuperació són clarament multifactorials, com disposar d’uns 

actius d’economia més sanejada que al 2008, un augment del nivell d’estalvi de la població, 

destinada principalment al consum, o un bon comportament dels sectors exportadors, del turisme 

interior o del manteniment de l’activitat de la construcció. 

 

L’economia gironina està actualment força diversificada i això repercuteix en els nivells d’atur, 

que a agost del 2021 (5.091 persones aturades), disminueix un 20% respecte l’any anterior, i 

l’ocupació, que a juliol del 2021 assoleix la xifra més elevada de persones afiliades a la seguretat 

social a la ciutat de Girona (80.201). 

  

El conjunt dels sectors econòmics van tots bé, a destacar com a exemple el sector de la 

construcció, que al 2020 havia iniciat la construcció de 104 habitatges i en els dos primers 

trimestres del 2021 el nombre d’habitatges iniciats ja es situa en 120, segons dades del 

Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 

El comerç ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia i que en aquest període de 

regeneració, està vivint una transformació del mix comercial, on el parament de la llar, 

l’alimentació, la informàtica i electrònica estan guanyant pes en detriment de la moda/persona. 

En els darrers mesos s’ha constatat una recuperació amb el creixement de l’índex d’ocupació de 

locals. Durant la primavera hi ha hagut 50 altes d’activitats i 13 baixes. Unes dades que no s’estan 

produint en altres ciutats. 

 

En relació a l’activitat empresarial a Girona, fins a Juny 2021, s’han constituït 144 empreses i se 

n’han dissolt 62, amb una alta concentració en els barris de l’Eixample i Centre de la ciutat (que 

aglutinen el 75% de noves constitucions). 

 

Les previsions de futur de la OCDE, auguren un augment del PIB espanyol fins al 6,8% per el 

2021 i del 6,6% al 2022, xifres superiors a les Mundial i Europees, i només superada per la Xina, 

Índia i Argentina. Aquesta tendència d’augment es preveu que es repeteixi a Catalunya i a la 

ciutat de Girona. 
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L’Ajuntament de Girona ha fet un esforç ens els darrers mesos per mantenir, dinamitzar i 

estimular l’activitat econòmica, conservant les activitats més característiques de la ciutat, com 

poden ser Temps de Flors, Sea Otter, Fires mercat d’alimentació i artesania al carrer, la gestió 

dels mercats d’abastaments i marxants, la Botiga al Carrer, Sant Jordi, etc. 

 

En el darrer any i mig des de l’Ajuntament de Girona, s’ha donat suport als sectors més afectats 

per la crisi amb unes polítiques públiques que s’han adreçat a enfortir i mantenir l’economia 

gironina, fomentant la diversificació sectorial i orientada en l’augment del pes de la digitalització 

i de les noves tecnologies. 

 

Aquestes polítiques públiques s’han concretat en: 

 

• Accions per establir nous canals de venda digitals en el comerç 

Per una banda, s’han organitzat diverses sessions formatives virtuals adreçades als treballadors 

i treballadores del sector comerç i de restauració. Per altra, als dos mesos de l’inici de la 

pandèmia es va donar una resposta al sector facilitant-los de forma gratuïta una plataforma digital 

que permetia realitzar comandes en línia als comerços de proximitat i establiments de restauració 

i es va implementar el servei “Comerç a domicili”. Un servei gratuït de repartiment de comandes 

per a tots aquells comerços i establiments de restauració del municipi de Girona que no disposin 

de servei de repartiment propi, amb l’objectiu de facilitar i fidelitzar les compres dels residents de 

la ciutat. 

 

• Campanya de comunicació per a la reactivació econòmica del comerç i 

restauració: 

Sota el lema Regala Girona s’ha volgut situar al mapa la ciutat de Girona com a centre comercial 

i de restauració. L’eslògan “Dona vida al comerç i la restauració de la nostra ciutat” pretén 

convertir el client en l’actor capaç de dinamitzar el consum local, amb l’objectiu de posar en valor 

el rol de proximitat del comerç i restaurants de la ciutat i fomentar el consum de productes locals 

durant el Nadal. Hi ha previst donar continuïtat a la campanya amb l’objectiu d’incentivar el 

consum de productes i serveis locals a Girona. 

 

• Campanya de reactivació econòmica del comerç a través de la dinamització de 

locals buits 

Sota el lema: “El millor local pel teu negoci, Regala Girona”, el consistori col·labora amb el sector 

immobiliari i els propietaris dels locals buits per evitar les persianes abaixades d’establiments. 

 

• Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar 

activitats realitzades per les associacions de comerciants de Girona 2021 

Aquest any s’ha incrementat 40.000€ la partida pressupostaria i s’arribarà a un total de 95.000€. 

Amb aquestes ajudes es pretén finançar les activitats realitzades per les entitats representatives 
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del sector comercial que tinguin com a objectiu el foment de la dinamització i promoció del comerç 

integrat en el teixit urbà de Girona. 

 

• Concessió de subvencions directes per finançar activitats de les associacions 

d’hostaleria i restauració de Girona 

S’ha incrementat en un 20% l’import de les subvencions adreçades a les associacions 

d’hostaleria i restauració de la ciutat amb l’objectiu de dotar a les entitats dels recursos econòmics 

necessaris per afrontar la recuperació i la reactivació econòmica d’aquest sector. Les entitats 

beficiàries d’aquestes subvencions han estat: Fescasarm, Associació d’Hostaleria, Turisme i 

Restauració de Girona i Associació per la Promoció de la Gastronomia de Girona (Bons Fogons). 

Import destinat l’any 2021: 54.000€; Import destinat l’any 2020: 45.000€. 

 

• Campanyes promocionals de turisme 

S’han endegat diferents campanyes promocionals, entre les que destaquem “Regala Girona” 

amb l’objectiu de donar visibilitat a Girona, i tornar a projectar la ciutat com una destinació turística 

referent, de qualitat, sostenible i segura, alhora que posa en valor l’autenticitat de la restauració 

i el comerç local. En el marc d’aquestes campanyes: s’han fet insercions publicitàries en mitjans 

escrits i on line, s’ha elaborat material audiovisual i fotogràfic de la destinació i s’han creat noves 

activitats d’interès per al públic visitant. 

S’ha donat suport al teixit empresarial turístic de la ciutat, injectant recursos econòmics de 

manera indirecta a col·lectius molt afectats per la davallada de l’activitat turística a la ciutat, com 

són els/les guies de turisme, mitjançant la programació i finançament de visites guiades 

adreçades al públic visitant de proximitat.  

 

• Accions de foment a la digitalització del sector de la restauració 

S’han organitzat diferents programes de formació en digitalització i prevenció de riscos laborals 

per donar suport als establiments de turisme i restauració de la ciutat en la represa de les seves 

activitats. Així mateix, s’ha dissenyat un programa de formació adreçat als professionals del 

guiatge de la ciutat amb l’objectiu de dotar-los de recursos que els permetin adaptar la seva oferta 

de visites a les noves demandes dels visitants, sobretot relacionades amb la natura i el gaudi 

d’experiències diferents i innovadores.  

 

• Aposta per la continuïtat i la consolidació d’esdeveniments estratègics per la ciutat 

S’ha apostat i treballat per la continuïtat i la consolidació d’esdeveniments estratègics per a la 

promoció econòmica de la ciutat, com són el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or i la Sea 

Otter Europe. Des de l’Ajuntament es dona suport a aquests esdeveniments (a nivell de 

subvenció econòmica i coordinació):  

- Per l’impacte econòmic que generen a la ciutat (pernoctacions hoteleres, despesa en 

restauració, comerç, serveis, transports, etc) 
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- Per ser considerats sectors econòmics estratègics per la ciutat (bicicleta, indústries 

culturals creatives) a nivell de generació d’activitat econòmica, oportunitats de negoci i creació 

d’ocupació. 

- Per la importància afegida que representa el poder celebrar aquests esdeveniments, en 

el context en el que ens trobem, en quant a l’impuls que representaran per a la recuperació i la 

reactivació econòmica d’alguns dels sectors econòmics més afectats per la pandèmia com són 

el turisme, la restauració i el comerç. 

 

• Accions de suport i foment al turisme de congressos.  

Amb l’objectiu de reactivar el sector de congressos i reunions, des del Palau de Congressos s’ha 

apostat per la digitalització d’esdeveniments, organitzant diferents jornades híbrides i creant nous 

productes tecnològics per oferir com a equipament congressual. Així mateix s’ha creat la taula 

del sector MICE amb la participació dels diferents agents del sector, amb la que es pretén crear 

sinèrgies i treballar conjuntament en la dinamització del turisme congressual a la ciutat.  

 

• Creació de nous productes turístics, desestacionalitzadors i sostenibles 

Amb l’objectiu de potenciar el turisme familiar i responsable vinculat a la natura, així com 

descongestionar el centre històric ampliant l’oferta de recursos turístics cap a altres zones de la 

ciutat, s’han creat noves propostes turístiques desestacionalitzadores i sostenibles a l’entorn 

natural i fluvial de Girona. 

 

• Ajuts a la contractació "Girona Actua" 

El programa Girona Actua té la finalitat de contribuir a la reducció de la taxa d’atur a la ciutat de 

Girona, mitjançant accions de millora de l’ocupabilitat dirigides a persones desocupades o amb 

contracte laboral d’un màxim de 15 hores setmanals i que presenten especials dificultats 

d’inserció, com a element facilitador de la seva incorporació al mercat laboral. 

Es destinen en total 150.000 euros en aquest programa, i el període per a la presentació de 

subvencions ha estat obert de l'1 al 15 de desembre de 2020. 

 

• Ajuts a la contractació "Girona Actua plus 2020" 

El consistori ha activat la convocatòria d’ajuts Girona Actua Plus, la segona part del programa 

Girona Actua. Aquesta nova convocatòria es va aprovar el passat 27 de novembre de 2020 i s’hi 

han destinat un total de 250.000 euros. Aquests ajuts tenen com a objectiu contribuir al 

manteniment de l’ocupació de totes aquelles activitats empresarials que s’han vist afectades per 

l’estat d’alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació 

de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

Es pretén, d’una banda, donar suport al teixit econòmic local per a la continuïtat de la seva 

activitat i, de l’altra, evitar l’entrada a l’atur de persones que, amb anterioritat a aquesta crisi 

sanitària, es trobaven en situació d’ocupació. 
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• Servei específic d’orientació a les activitats econòmiques d’informació i d'ajut a la 

tramitació de tots els ajuts de les diverses administracions 

S’ha ofert un servei d’assessorament personalitzat a les activitats econòmiques de la ciutat per 

a la sol·licitud d’ajuts i subvencions, tràmits davant les diferents administracions, consultes i 

orientació a l’entorn de l’estat d’alarma del Covid-19, les fases de desescalada i la seva afectació 

als diferents sectors d’activitat econòmica. L’acció s’ha executat des de el SMO, Girona Emprèn 

i Serveis Centrals de l’àrea. 

 

• Servei d’orientació: aula de competències clau en temps de crisi 

L’objectiu d’aquesta aula és la difusió de materials i recursos pedagògics centrats en les 

competències a treballar en temps de crisi i incertesa davant la crisi sanitària generada pel Covid-

19. 

 

• Formació i acreditació de competències per sectors amb més demanda post crisi: 

tecnològic, cura de les persones, venda online... 

L’acció busca el desenvolupament d'actuacions de capacitació professional dissenyades a mida 

de les necessitats de les empreses, i que comportin el compromís de contractació de persones 

en situació d'atur inscrites al SMO. L’Ajuntament, previ consens amb l'empresa destinatària, ha 

de garantir per una banda, la formació de com a mínim 4 persones i, per altra banda, la 

contractació derivada d'aquesta formació per part de l'empresa de com a mínim el 50% de les 

persones capacitades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio 

Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE” 
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