
ESQUEMA PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA DE L’ALT URGELL  

 

 

 EIX ESTRATÈGIC 1 
SUPORT A LA REACTIVACIÓ 
ECONÒMICA 

EIX ESTRATÈGIC 2 
SUPORT I FOMENT DEL CONSUM 
LOCAL  

EIX ESTRATÈGIC 3  
IMPULS A FACTORS DE 
COMPETITIVITAT TERRITORIAL 
I RESILIÈNCIA 
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Línia de suport tècnic per a la reactivació a 
ajuntaments, empreses i associacions empresarials 
de la comarca. 

Foment del consum de proximitat i la visibilització 
d’iniciatives empresarials de la comarca. 

Eix que vol abordar la millora de factors limitadors de 
base per al desenvolupament de l’activitat econòmica a 
la comarca. 
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1.1. Programa de creació d’un punt de reactivació 
econòmica 

P1. Suport a l’administració local en la 
implementació d’ajudes 
P2. Atenció i suport directe a empreses i 
associacions empresarials 
P3. Seguiment de les línies d’ajut europees per a la 
reactivació i suport tècnic a possibles nous 
projectes de cooperació territorial vinculats a 
aquestes.  
P4. Reforç i impuls de la borsa de treball de 
l’Oficina Jove 

 

2.1. Programa de difusió d’iniciatives empresarials amb 
valor afegit i foment del consum local 

P5.  Desenvolupament d’una programació estable en 
mitjans de comunicació locals destinats a donar a 
conèixer projectes empresarials singulars 
P6. Campanya de difusió a les xarxes socials d’iniciatives 
empresarials locals amb valor afegit 
2.2. Programa d’activació i dinamització de locals 

comercials buits i impuls als petits productors i 
artesans 

P7. Inventari de locals buits i proposta d’activació 

P8. Festival d’aparadors als locals buits 
 

3.1. Programa per a la millora de l’accés a internet als 
nuclis de l’Alt Urgell 

P9. Creació d’un mapa amb geolocalització dels punts 
on les empreses de telecomunicacions locals poden 
donar servei i cobertura 
3.2. Programa d’anàlisi de l’estat actual als polígons 

d’activitat econòmica de l’Alt Urgell 
P10. Elaboració de l’inventari de naus industrials a l’Alt 
Urgell 
P11. Elaboració de la diagnosi dels Polígons d’Activitat 
Econòmica de l’Alt Urgell 
 

 

EIX TRANSVERAL 
GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 

Línia que cerca generar dinàmiques de treball coordinat per conferir a tots els programes i projectes previstos al Pla un enfocament global i una acció compartida. 
 

4.1. Programa de millora de la coordinació entre agents per al desenvolupament del PRAU  
P12. Creació de la taula de coordinació del PRAU 
P13. Matinal d’ocupació per al personal tècnic del Consell Comarcal 
P14. Pla de comunicació del PRAU 


