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Disseny centralitzat de les polítiques Disseny descentralitzat de les polítiques

Verticalitat: Es dicten des del nivell central de  
l’Estat, normalment sota una lògica sectorial i 
no solen ser fruit de la concertació d’actors.

Generalitat: Se suposen vàlides per a qualsevol 
espai geogràfic.

Funcional / Sectorial: Pensen en una economia 
nacional composada per sectors.

Des de dalt: Desenvolupament local induït des de 
l’exterior, la qual cosa suposa que les 
iniciatives i projectes de desenvolupament es  
gesten des de fora del territori.

Unilateralitat: Implementació de polítiques 
descoordinades entre els actors. 

Horitzontalitat. Polítiques de suport indirectes, 
orientades de forma integral a crear 
oportunitats per a la posada en marxa 
d’iniciatives de desenvolupament innovadores.

Selectivitat. Es defineixen segons les 
característiques econòmiques i productives de 
cada zona o territori.

Territorialitat. Pensen l’economia nacional com un 
conjunt d’economies territorials, i no solament 
com un conjunt de sectors econòmics.

Des de baix. Desenvolupament local endogen, la 
qual cosa suposa que les iniciatives i els 
projectes de desenvolupament són gestats i 
liderats i controlats pels actors locals.

Cooperació. Elaboració de les polítiques 
conjuntament amb els diferents actors socials i 
econòmics

Model centralitzat del desenvolupament Vs Model descentralitzat 

del desenvolupament: situació actual

Factors d’èxit: l’experiència dels darrers 30 anys 

•La importància de l’espai territorial d’actuació

•El territori dialoga amb la lògica econòmica

•L’existència de capital social en un territori: un actiu clau

•El volum de capital de coneixement

•L’aposta per la micro, petita i mitjana empresa i per la innovació tecnològica

•El territori dialoga amb la lògica social

•L'organització territorial necessària

•Els lideratges institucionals



Principis i dimensions del DEL

Quins serveis ha d’oferir el sector públic al territori

• Els dirigits a impulsar la creació d'activitat econòmica

• Serveis de suport al sistema productiu territorial o local

• Els dirigits a la internacionalització de les micro, petites i mitjanes empreses.

• Els de planificació estratègica del territori i els que se’n deriven d’aquesta, relacionats amb la gestió, 

control, seguiment i la avaluació dels projectes concrets.

• Els dirigits a crear les condicions locals o territorials per a la innovació: incorporació d’innovacions 

productives, organitzatives i mediambientals en el teixit empresarial i en el context social, 

institucional i cultural.

• Els dirigits a donar suport a les persones més vulnerables: persones en situació de desocupació, 

joves amb els quals el sistema educatiu ha fracassat, persones en situació de risc d'exclusió social,…

vinculats més específicament amb les Polítiques Actives d’Ocupació.

• Els relacionats amb la millora de la posició de les persones en relació a l’ocupació, específicament, 

els de formació, els que impliquen treball en alternança (contractació+formació) que permetin 

l’adquisició de les competències en el context productiu, els de prospecció del mercat de treball, 

intermediació entre l’oferta i la demanda i acompanyament a la inserció.

• Els de màrqueting territorial perquè els projectes siguin visibles més enllà del territori d’intervenció.



Desenvolupament, Innovació i territori

El desenvolupament local pren com a unitat d’acció el territori i no l’empresa o el sector.

Aquesta aproximació territorial és necessària per contemplar els següents aspectes clau:

• Enfortiment del teixit productiu local i incorporació d’innovacions productives, organitzatives i 

mediambientals en el teixit empresarial i en el context social, institucional i cultural del 

territori. 

• Formació de recursos humans segons les necessitats de les diferents estratègies territorials 

consensuades pels actors. 

• Enfortiment de la gestió pública local i de la concertació entre els actors territorials. 

• Valorització del medi natural i el patrimoni cultural local com un element fonamental de 

diferenciació del territori. 
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Innovació en l’entorn de l’empresa
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Cadenes productives i innovació en l’entorn territorial
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• Proximitat als generadors i usuaris de tecnologia (centres d’investigació, universitats, empreses amb 

demandes tècniques locals, departaments de R+D, empreses de tecnologia…) preferentment d’un nivell alt 

que asseguri una base científica adequada.

• Un entorn ric en serveis de tot tipus, especialment empresarials.

• Suport polític del govern regional i local i una forta implicació del sector públic en la promoció tecnològica.

• Consens generalitzat de tots els sectors socio-econòmics sobre la necessitat i importància de la tecnologia i 

els instruments que la generen per al futur del territori.

• Localització propera a algun centre urbà important i a un aeroport.

• Una qualitat de vida que atregui i retingui als quadres tècnics i científics més qualificats.

• Una bona xarxa d‘infraestructures i comunicacions.

• Una oferta adequada de sòl, instal·lacions i serveis comuns a les zones on es vagin a implantar les empreses 

de tecnologia avançada.

• Existència d’una mà d’obra qualificada i d’un alt percentatge de Pimes.

• Baix cost relatiu de l’habitatge.

• Una imatge atractiva com a zona de dinamisme econòmic i innovador.

Condicions idònies per a entorns innovadors: cap a on hem d’anar?
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Actors del DEL

• Planificació a mig i llarg termini. No poden esperar-se d’aquest tipus de polítiques resultats 
espectaculars a curt termini. Cal invertir els recursos amb visió de futur per poder construir alguna 
cosa sòlida que permeti recollir els posteriors fruits.

• Coordinació de les mesures que s’hagin posat en marxa no només entre les diferents àrees de les 
administracions locals, sinó també amb les de la resta de les institucions públiques i privades que 
actuen a altres nivells, de manera que l’esforç que es realitzi sigui coherent, no hi hagi duplicitats. 
Cal coordinar tots els recursos existents aprofitant-los al màxim en benefici de cada territori.

• Descentralització de les intervencions dins del territori d’actuació per trobar l’escala més 
convenient a l’hora de detectar i donar resposta als problemes dels ciutadans.

• Concertació. Per aconseguir un desenvolupament econòmic harmònic és necessari que el projecte 
no sigui assumit només per les administracions sinó pel conjunt de la comunitat, existint una 
participació efectiva dels diferents agents econòmics, actitud que és, en última instància, 
responsabilitat dels líders institucionals públics del territori. En aquest sentit, ha de potenciar-se la 
creació de canals de comunicació i col·laboració entre els diferents agents, generant, d’aquesta 
manera, els efectes de sinergia imprescindibles per ser competitius i perquè els programes siguin 
eficients i eficaços. 

• Programació de la despesa pública i privada per tal de poder finançar els projectes acordats 
conjuntament.

• La cooperació público-privada s’ha de donar en totes les fases del cicle de vida dels projectes.

Criteris per a la relació entre els actors
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Elements que generen 

confiança entre sector 

públic i privat

• Els programes de polítiques actives d’ocupació i de desenvolupament local s’han de 

poder concebre, planificar i implementar amb una metodologia “de baix a dalt” i “a 

mida” dels territoris, les persones i les empreses a les quals van dirigides.

• La cooperació territorial, la cooperació público-privada, la cooperació vertical i la 

cooperació horitzontal són factors indispensables perquè els projectes tinguin èxit.

• La coincidència en el temps i en l’espai de diferents polítiques de dinamització

socioeconòmica produeixen efectes multiplicadors sobre els territoris objecte 

d’actuació.

• Es fa imprescindible passar de polítiques sectorials a polítiques territorialitzades

amb l'objectiu de passar “d’intervencions sectorials” a “projectes territorials”.

• Les administracions públiques han de passar d’un model basat en la gestió de 

subvencions a un model de prestació de serveis d’assistència tècnica en totes las 

fases de cicle de vida dels projectes de DEL.

• Es fa imprescindible passar de “territoris amb problemes” a “territoris amb 

projectes”.

Lliçons apreses



• Aquells projectes que tenen lideratges compromesos i estructures organitzatives

ben definides amb dependències jeràrquiques clares i directes del poder 

institucional obtenen més i millors resultats.

• La capacitat tècnica dels professionals, l’estabilitat dels equips de treball, la seva 

interdisciplinarietat i compromís amb el territori més el lideratge de direccions 

tècniques reconegudes també forma part del talent d’un territori.

• No es pot generar, mantenir ni incrementar la qualitat de l’ocupació d’un territori 

sense tenir en compte la millora de la cadena de valor de les seves empreses.

• El desenvolupament econòmic local ha de tenir com objectiu també la inclusió dels 

grups socials més vulnerables del territori.

• Hem de trencar la distància entre la planificació urbana i territorial i la planificació

del desenvolupament econòmic local.

• Les estratègies de desenvolupament territorial han de combinar resultats a curt, 

mitjà o llarg termini.

Lliçons apreses

• Descentralització

• Institucionalitat

• Finançament i continuïtat dels programes

• Cooperació, capital social i Gobernança

• Transversalitat

• Gestió/resultats

• Infraestructures + Software local

• Impulsió, provisió, gestió i coordinació

• Formació/capacitació

• Assistència Tècnica

• Informació, Innovació i coneixement

• Equitat social,territorial i de gènere

• L’organització del desenvolupament local.

Els tretze reptes del futur
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