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2017. ENS LOCALS ADHERITS AL SITMUN



CO-CREIX 2017 
Jornades de networking



COOPERATIVES

DESCARREGAR: http://xslpe.ddgi.cat/diagnosi-i-visibilitzacio-de-leconomia-social-i-cooperativa-del-territori/



GIRONA EXCEL·LENT



XARXA DE MERCATS MUNICIPALS



CONVOCATORIES 2017

XSLPE
200.000 €

PROJECTES SINGULARS
100.000 €

COMERÇ PROXIMITAT
50.500 €

XARXA MERCATS 
MUNICIPALS

28.000 €

COMPETITIVITAT TERRITORIAL
14 assessoraments

Girona Excel·lent
COL·LECTIUS (GiEx)

28.000 €



Diputació de Girona
Àrea de Promoció Econòmica - Diplab

Línies generals de treball  2018

1

Per a més informació
Helga  Nuell Turon Tel. 972184819    hnuell@ddgi.cat



SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA - DIPLAB 
PROGRAMES 2018

Suport entitats locals Emprenedoria/
teixit productiu

Estratègies de suport al 
desenvolupament econòmic

• Eines informació 
socioeconòmica local

• Sitmun

• Eines informació 
socioeconòmica local

• Sitmun

• Polígons activitat 
econòmica

• Programa Co-creix

• Polígons activitat 
econòmica

• Programa Co-creix

• XSLPE

• Suport al comerç local

• XSLPE

• Suport al comerç local

• Càpsules formatives

• Estudis

• Càpsules formatives

• Estudis

• Girona Excel·lent

• Foment emprenedoria

• Girona Excel·lent

• Foment emprenedoria

• Competitivitat territorial• Competitivitat territorial



SUPORT ENTITATS LOCALS IMPORT/DESCRIPCIÓ ACCÉS

P1.
XARXA DE SERVEIS 
LOCALS DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

Convocatòria per a la realització de 
projectes/accions de promoció
econòmica XSLPE

Subvenció per accions de promoció. 
Entitats membres de la XSLPE per a 
adhesió fins a 4.000€.

CONVOCATÒRIA 
PÚBLICA. Bases 
publicades BOP núm 
229 de 30 de novembre

P2. 
SUPORT AL COMERÇ 
LOCAL

Convocatòria Xarxa mercats
Subvenció fins a  4.000 euros mercats
que formin part de la  xarxa CONVOCATÒRIA 

PÚBLICA. Bases 
publicades BOP núm 

229 de 30 de novembre
Comerç de proximitat

Subvenció fins a 2.500 € per associació 
de comerciants amb activitats 
consensuades amb l'ajuntament

Milfulls revista gratuïta als mercats

P3.
COMPETITIVITAT Convocatòria "COMPETITIVITAT subvenció fins a 1000 euros municipis 

CONVOCATÒRIA 
PÚBLICA. Bases 

P3.
COMPETITIVITAT 
TERRITORIAL

Convocatòria "COMPETITIVITAT 
TERRITORIAL"

subvenció fins a 1000 euros municipis 
no membres de la XSLPE

PÚBLICA. Bases 
publicades BOP núm
229 de 30 de novembre

Servei Assessorament 
"COMPETITIVITAT TERRITORIAL"

servei petició

Convocatòria "Projectes Singulars"
subvenció fins a 20000 euros per a 
projectes singulars

CONVOCATÒRIA 
PÚBLICA. Bases 
publicades BOP núm
229 de 30 de novembreConvocatòria "diagnosis"

subvenció fins a 15000 euros per a la 
redacció de documents de diagnosi



EMPRENEDORIA / TEIXIT PRODUCTIU DESCRIPCIÓ ACCÉS

P4
PROGRAMA EMPRENEDORIA 
CO-CREIX

Xarxa Gironina d'Espais d'Allotjament 
Empresarial

Coordinació i dinamització de 
la Xarxa gironina d'espais 
d'allotjament empresarial Tenir/gestionar un 

espai d'allotjament 
empresarial

Actuacions diverses en el co-Creix Sessions de networking
Seminaris/formació empresarialSeminaris/formació
Difusió dels espais i dels 
emprenedors

P5
POLIGONS D'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

pendent

Segell de qualitat 
agroalimentària amb l'objectiu 
d’impulsar, fomentar i 
difondre en l’àmbit estatal i 

Convocatòria pública 
del concurs. S'hi 
poden presentar 
productes elaborats 
a les comarques 

P6 GIRONA EXCEL·LENT Segell de qualitat Girona excel·lent
difondre en l’àmbit estatal i 
internacional els productes 
agroalimentaris gironins de la 
més alta qualitat.

a les comarques 
gironines i que 
l’empresa o l’artesà 
que l’elabora estigui 
establert a la 
demarcació de 
Girona. 

Convocatòria Col·lectius
Suport a la difusió genèrica 
dels productes gironins

Convocatòria pública



P7 FOMENT A L'EMPRENEDORIA
Convenis diversos en temes 
relacionats amb l'emprenedoria:



ESTRATÈGIES DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DESCRIPCIÓ ACCÉS

P8
EINES D'INFORMACIÓ 
SOCIOECONÒMICA LOCAL

Xifra

Sistema d'informació estadística que 
agrupa totes les dades estadístiques
publicades en una sola plataforma amb
l'objectiu d'aportar informació.

Accés públic

XifraEmpreses
Base de dades d'empreses dels 

PeticióXifraEmpreses
Base de dades d'empreses dels 
municipis

Petició

Estudis i/o informes de 

cojuntura econòmica
Accés públic

P9 SITMUN Visualitzador
Plataforma que agrupa tota la 
informació cartogràfica pública de la 
demarcació

accés públic

Sistema d'informació 
municipal

el visor cartogràfic per la gestió del 
territori municipal de la demarcació de 
girona.

Convenis adhesió

P10 CAPSULES FORMATIVES
Formació adreçada a Oferir formació a les persones que treballen en l'àmbit de la 

P10 CAPSULES FORMATIVES
Formació adreçada a 
tècnics/ques

Oferir formació a les persones que treballen en l'àmbit de la 
promoció econòmica

IN
TE

R
N

ESTUDIS/PLANIFICACIÓ Estudis /Diagnosis

L'anàlisi estratègica del territori és una eina imprescindible 

per a la presa de decisions i per a l'elaboració de polítiques 

públiques que responguin a les necessitats reals del territori



Diputació de Girona
Suport a les entitats locals2
Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica

Per a més informació
Josep Cortijo Guitart    Tel. 972185040    xslpe@ddgi.cat http://www.ddgi.cat/xslpe

Promoció Econòmica



Període d’adhesió > 2016 al 2019

60 Entitats adherides 60 Entitats adherides 



18.817 visites/any 2017

59 entitats participants 

18.817 visites/any 2017



5.774 visites/any 20175.774 visites/any 2017



Formació, Empresa i Emprenedoria
Comunicació i Xarxes Socials 



Conveni SOIL 
(Servei d’orientació i intermediació laboral)

• Formació aplicatiu d’intermediació Feina Activa

• Formació aplicatiu orientació Galileu• Formació aplicatiu orientació Galileu



FUE - Finestra única empresarial

Grup de treball
• 4 diputacions
• Generalitat de Catalunya 
• Entitats municipalistes

Jornada 2018

“Preparats per l’administració electrònica. Benving uda FUE”

Data: pendent confirmar



Subvenció XSLPE 2018
Segons els serveis que ofereix l'entitat local

....................................... fins a 4.000€

........................................ fins a 1.000€

........................................ fins a 1.000€
Espais d’allotjament empresarialEspais d’allotjament empresarial

Agència Desenvolupament 
Local comarcal

....................................... fins a 3.000€

Defineix l’import €



Diputació de Girona
Suport a les entitats locals2
Suport al comerç local: 
Comerç de proximitat

Per a més informació
Mar Valencia Zambrana Tel. 972184812   xcp@ddgi.cat

Comerç de proximitat



Grup de comerç
Propostes de treball

Reunions periòdiques
Formació professionalitzadora
per compartir coneixementsReunions periòdiques

Canvis subvenció comerç
Potenciar relació ajuntament- associació.

per compartir coneixements



FEDERACIÓ COMERÇ DE LA SELVA Ruta més dolça i ruta de  la botifarra. Comunicació, màrqueting i comerciali tzació 100

GIRONA CENTRE EIX COMERCIAL Girona Compra i Tapa 100

ASS .COMERCIANTS DE CELRA

Celrà al Plat 2017

Escenari amb artistes locals i ampliar les degustac ions a productes de menjar del territori 
Ter-Gavarres

100

ASS. BANYOLES COMERÇ I TURISME Productes singulars  del Pla de l'Estany 100

FED. COMERÇ BISBAL D'EMPORDÀ
Promoció i dinamització comerç de la Bisbal d'Empordà.

Cagatió i campanya de primavera. crear un ambient ceramista a la localitat, mitjançat la decoració 
de l'eix comercial de l'Aigueta. Decoració de motius florals realitzats en ceràmica.

80

UNIÓ DE BOTIGUERS DE CASSÀ Alfombretes de suro x repartir a les llars. 4000 unitats. 80

ASS. COMERÇ I TURISME BEGUR
Foment de Begur en flor, Begur Sotaigua i Festival Internacional Cinema

Cant Coral, exposició el corall i concurs aparadors cinema i recerca del tresor.
60

UCA AMER Àlbum de cromos i llibre. Promoció producte de proximitat i elements arquitectònics d'interès. 50

FED. COMERCIANTS DE SALT
Salt està de moda. Zona desfilades i tallers, Zona Market i Zona Chill Out de degustació de 

productes típics.
50

UNIO DE BOTIGUERS DE RIPOLL El botiguer en el temps. Col·lecció de cromos. Històries present i passat dels comerços locals 50

ASS.FOMENT EMPRES COM. I TUR. PALAMÓS Card Costa Brava. 30

ASS.EMPRESARIS CASTELL PLATJA D'ARO I 
S'AGARÓ

Card Costa Brava. 30

ASS. PROMOCIÓ I QUALITAT COMERÇ ST ANTONI Card Costa Brava. 30

ASS.CALONGE COMERÇ I EMPRESA Card Costa Brava. 30

ASS.COM. I EMPRESARIS DE SILS Projecte Eix Comercial de Sils 2017. Guia comercial on-line i en paper 30

UNIÓ BOTIGUERS I COM. BREDA Projecte Eix Comercial de Breda 2017. Guia comercial on-line i en paper 30

ASSOCIACIÓ COMERÇ ARBÚCIES Projecte Eix Comercial d'Arbúcies 2017. Guia comercial on-line i en paper 30

ASS COM STA COLOMA FARNERS
Projecte Eix Comercial Assoc Comerciants Sta Coloma Farners 

Guia comercial on-line i en paper
30

ASS.COM I EMP SERVEIS VIDRERES Projecte Ex Comercial Vidreres 2017 . Guia comercial on-line i en paper. 30

AGR COM I VEINS C. MAJOR SALT
Suca al Veïnat. Castanyada, cantada de nadales, patges reials; La "Gràcia del Veïnat" engalanar 

carrers i balcons; Pluja de regals; vermut inici temporada
30

ASS.COMERCIANTS DE ROSES Empordà Card. Figueres, Roses i Llançà. 30
COMERÇ FIGUERES ASSOCIACIÓ Empordà Card. Figueres, Roses i Llançà. 30
ASS. COMERCIANTS DE LLANÇÀ Empordà Card. Figueres, Roses i Llançà. 30



Nous criteris de subvenció 2018

Declaració de l’ajuntament 

S’exclouen les targetes



Nous criteris de subvenció 2018

1. Valorització del
Producte Local 20 punts.

2. Fomentar el punt de venda, 
els atractius identitaris del municipi 
20 punts .

3. Millorar els eixos 
comercials 20 punts.



4.Participació econòmica de l’ajuntament o el consell comarcal.
fins a 20 punts .

5. Participació econòmica de l’associació amb recursos propis. 
fins a 20 punts .

6. Representativitat de l’entitat respecte als establiments del 
seu àmbit territorial: fins a 20 punts .

— Menys de 35 %: 5 punts .
— Entre 35 % i inferior a  50%: 10 punts.— Entre 35 % i inferior a  50%: 10 punts.
— Entre 50% i inferior a 65 %: 15 punts.
— A partir del 65 %: 20 punts

7. Si les propostes incorporen aspectes innovadors
fins a 20 punts .



Beneficiaris
· Associacions· Associacions
· Federacions de comerciants
· Altres entitats que agrupin comerciants

Import de la subvencióImport de la subvenció
60% del cost amb un límit màxim de 2500 euros .



Cronograma actuacions comerç 2018

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octu bre Nov Des

Reunió i formació 
Cambra Comerç i 
Diputació de 
Girona

Formació: 
“PRESENTEM 
EL COMERÇ”

Reunió i formació 
CCAM i PIMEC 

Presentació estudi 
comerç

Jornada de 
comerç

· Oberta a tots els 
públics

· Donar a conèixer 
bones pràctiques



Diputació de Girona
Suport a les entitats locals2
Suport al comerç local: 
Xarxa de mercats sedentaris Girona

Per a més informació
Mar Valencia Zambrana Tel. 972184812   xcp@ddgi.cat

Xarxa de mercats sedentaris Girona



Campanya 2018



Import

Subvenció Xarxa Mercats Municipals 2018

Import
75% del cost amb un límit màxim de 4000 euros.

Conceptes subvencionables
Els projectes i/o accions s’han d’emmarcar preferentment en el
context de les següents línies de treball:

a) Foment dels productes de proximitat, frescos i/o 
de temporada

b)  Campanyes de comunicació i/o difusió comercial



Diputació de Girona
Suport a les entitats locals2
Millora de la Competitivitat territorial
· Servei + Subvenció

Per a més informació
Mar Valencia Zambrana Tel. 972184812   xcp@ddgi.cat

· Servei + Subvenció





Visita in-situ + entrevista = document estratègic
25 a 40 hores 

Funcionament del servei

De 25 a 40 hores disponibles d'assessorament 

Maià de Montcal
Estratègies de dinamització del territori a partir 
dels productes locals 2017-2020.



Nova: Subvenció Programa de Millora de la 
Competitivitat Territorial – no XSLPE 2018



Import 

Principals característiques

Import 
Fins a 1.000€ amb un percentatge del 80%

Destinataris
ajuntaments i EMD de la demarcació de Girona no adherits a la
XSLPE < 10.000 habitants amb projectes/accions de promoció
econòmica.

Àmbit d’actuació
a) Mercat de treball / Formació
b) Empresa i emprenedoria
c) Sector comercial



Actuacions subvencionables



Concurrència competitiva fins a 100 punts 

• Document de planificació estratègica fins a 25 punts

• Informe de recomanacions vigent del Programa de Competitivitat 
Territorial fins a 25 punts 

• Titularitat d’un espai d’allotjament empresarial 
(viver d’empreses o espai de coworking) fins a 25 punts

• Regidoria de Promoció Econòmica / Desenvolupament L ocal   
fins a 25 punts



Diputació de Girona
Suport a les entitats locals2
· Subvenció de Projectes singulars 2018
· Subvenció redacció docs. planificació· Subvenció redacció docs. planificació

Per a més informació
Josep Cortijo Guitart    Tel. 972185040    xslpe@ddgi.cat http://www.ddgi.cat/xslpe



Subvenció projectes singulars 2018

Suport a les entitats XSLPE per portar a terme
projectes innovadors; amb capacitat de millora
socioeconòmica del territori; vocació de
continuïtat i possibilitat de ser transferits a la
resta de la demarcació.resta de la demarcació.



• Concurrència competitiva fins a 100 punts

Principals característiques

• Concurrència competitiva fins a 100 punts
• Grau de qualitat tècnica de l’actuació
• Situació socioeconòmica del territori
• Grau de concertació territorial
• Document de planificació estratègica

• Àmbits subvencionables:
a) Consolidació empresarial
b) Economia social i solidàriab) Economia social i solidària
c) Atracció d'inversió
d) Dinamització de polígons d'activitat econòmica

• Import: fins a 20.000€ amb un percentatge del 75% 

• Destinataris: entitats XSLPE



http://xslpe.ddgi.cat/els-projectes-mes-singulars-d e-la-demarcacio-de-girona/



http://xslpe.ddgi.cat/els-projectes-mes-singulars-a nualitat-2017/



Nova: Subvenció per elaborar documents de 
planificació en l’àmbit del desenvolupament local

• Import fins a 15.000€ amb un percentatge del 75%

• Destinataris: entitats XSLPE
• Objecte:

Diagnosis
Promoció i plans d’acció de projectes estratègicsPromoció i plans d’acció de projectes estratègics
Plans sectorials



Concurrència competitiva fins a 100 punts 

• Grau de qualitat tècnica de la proposta : fins a 80 punts

• Millora posicionament de sectors estratègics/diversificació d’activitat 
productiva

• Concertació territorial
• Contingut mínim establert i coherència

• Situació socioeconòmica del territori: fins a 20 punts

• Índex d’envelliment
• Taxa d’atur registrat



Annex

Subvencions 20182



Bases - Subvencions 2018 

· Projectes singulars

BOP núm. 229 de 30/11/2017

· Projectes singulars
10073 - DIPUTACIÓ DE GIRONA Promoció Econòmica-Diplab Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores 
de les subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic

· Projectes i accions de promoció econòmica XSLPE
10075 - DIPUTACIÓ DE GIRONA Promoció Econòmica-Diplab Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores 
de les subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens 
de promoció econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE)

· Competitivitat territorial (no XSLPE)
10072 - DIPUTACIÓ DE GIRONA Promoció Econòmica-Diplab Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores 
de les subvencions de la Diputació de Girona del Programa de Millora de la Competitivitat Territorial per a projectes i de les subvencions de la Diputació de Girona del Programa de Millora de la Competitivitat Territorial per a projectes i 
accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de 
Girona no adscrits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE)

· Diagnosis
10071 - DIPUTACIÓ DE GIRONA Promoció Econòmica - Diplab Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores 
de les subvencions per elaborar documents de planificació en l'àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, 
diagnosis, promoció i plans d'acció de projectes estratègics territorials) dels ens locals adherits a la XSLPE



Bases - Subvencions 2018 

•Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona

BOP núm. 229 de 30/11/2017

•Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona
10074 - DIPUTACIÓ DE GIRONA Promoció Econòmica-Diplab Edicte d'aprovació de les bases 
específiques reguladores de les subvencions adreçades als ajuntaments i les associacions de 
paradistes de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG)

· Comerç de proximitat
10070 - DIPUTACIÓ DE GIRONA Promoció Econòmica - Diplab Edicte d'aprovació de les bases 
específiques reguladores de les subvencions per a projectes i actuacions de promoció i dinamització
del comerç de proximitat



a) Període de sol·licituds a contar des de l’endemà

Terminis administratius

!a) Període de sol·licituds a contar des de l’endemà
de la publicació de la convocatòria:

• Projectes singulars 20 dies hàbils
• Comerç de proximitat 20 dies hàbils
• Diagnosis i plans d’acció 25 dies hàbils
• Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona 25 dies hàbils
• Projectes i accions de promoció econòmica XSLPE 30 dies hàbils

!

• PMCT - no XSLPE 30 dies hàbils

b) Període d’execució: 1/11/2017 – 31/10/2018 

c) Justificació: abans del 15/11/2018



• D

Justificació de les subvencions !
• Despeses meritades amb independència que s’hagin abonat

• Compte justificatiu normalitzat

• Memòria justificativa

• Documentació acreditativa de la publicitat de l’actuació

!

• No es concediran ampliacions del termini de justificació.

• Finalitzat el termini (15/11/2018), s’iniciarà automàticament 
el procediment de revocació de la subvenció.



Teixit productiu
Estratègies desenvolupament econòmic3

Per a més informació
Helga Nuella Tel. 972185182    hnuell@ddgi.cat



PROGRAMA EMPRENEDORIA  CO -CREIX

Dinamització
de la comissió 
tècnica 
interadministra-
tiva de treball

Jornades de networking Foment i suport 
a les iniciatives 
emprenedores 
en l’àmbit de 
l’economia 
social i el 
tercer sector 

Maig Cassà, Vidreres, Sant Feliu

Juny Sta. Coloma

Juliol Forallac

Octubre Salt

Novembre Calonge-St. Antoni

Desembre CC Selva

Programa de 

mentoring

tercer sector 

Creació de 
l’observatori
de l'emprenedor

Creació d'una plataforma 
tecnològica que integri els 
recursos a l'emprenedor 
de tota la província





Cada espai d’allotjament empresarial proposarà la millor iniciativa 

MENTORING 
Reconeixement a la millor iniciativa emprenedoria 2017

Cada espai d’allotjament empresarial proposarà la millor iniciativa 
emprenedora que hagi assessorat o que estigui ubicada en el seu espai i 
que s’hagi creat entre el 2016 i el 2017.

D’entre les propostes presentades, s’escolliran aquelles iniciatives que 
siguin millor valorades pels tècnics/es de la XGEAE (Xarxa Gironina 
d’Espais d’Allotjament Empresarial).

Aspectes a valorar:Aspectes a valorar:
-Esperit emprenedor
-Innovació
-Adaptació a les necessitats del territori
-Potencial de creixement (generació d’ocupació, facturació, etc...)
- Implicació de l’equip promotor de l’empresa (nombre 

d’emprenedors/socis, dedicació…)
-Impacte social i ambiental (igualtat d’oportunitats,...)



MENTORING 
Reconeixement a la millor iniciativa emprenedoria 2017

Els guanyadors seran reconeguts com a millor iniciativa 
emprenedora. El reconeixement consistirà en:

-Pla de mentoring personalitzat d’unes 30 hores 
(es definirà més endavant)
-Diploma
-Enregistrament de material audiovisual-Enregistrament de material audiovisual
-Difusió a la premsa



Girona Excel·lent
Segell de qualitat agroalimentària4
· Concurs 2018 / 2019
· Col·lectius

Per a més informació
Carles Benítez Tel. 972184811    gironaexcellent@ddgi.cat http://www.gironaexcellent.cat

· Col·lectius
· Subvenció



Girona Excel·lent 2016 / 2017

2ª Edició
8 sectors

9 col·lectius
25 empreses
40 productes



Resum : Programa d’activitats 2017

51 activitats
Públic professional

Públic general
Escoles d’hostaleria

Premsa i bloggers
Fires, tv, ràdio…



Promoció : Girona Excel·lent 2016 / 2017



3ª edició: Girona Excel·lent 2018 / 2019

3ª Edició
Dates: Primavera 2018 (bases i convo.)

Sectors: 8 (en procès d’estudi)

Procediment accés: Sol·licitud + tast

Destinatari : Empreses que produeixi i Destinatari : Empreses que produeixi i 
elaborin a Girona 



Girona Excel·lent “col·lectius ”

· Adhesió al projecte de promocio ́ Econòmica

• DO Empordà. DOP Fesol de Santa Pau. 
• DOP Oli de l’Empordà. 
• IGP Poma de Girona. 
• Gremi d’Elaboradors de Cervesa Artesana. 
• Gremi de Flequers de les Comarques de Girona. 
• Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les 

http://www.ddgi.cat/web/servei/1169/girona-excel-lent---col-lectius-2016-2019

· Adhesió al projecte de promocio ́ Econòmica
Agroalimentària Girona Excel·lent - col·lectius
2016-2019 

• Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les 
Comarques de Girona. 

• Associació de Productes del Ripollès. 
• Confraria de Pescadors de Palamós. 
• AECORK – Associació d’Empresaris Surers de 

Catalunya.



Activitats : Girona Excel·lent “col·lectius ”



Subvenció: programa de suport a projectes de promoció
agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius 2017

Activitats subvencionables

• Campanyes de promocio ́ i sensibilitzacio ́
• Concursos sectorials
• Estudis de millora o innovacio ́ de producte agroalimentari
• Formacions• Formacions
• Tallers i jornades de tast
• Jornades de networking i de reconeixement empresarial 



Subvenció: programa de suport a projectes de promoció
agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius 2017

BeneficiarisBeneficiaris
• Les entitats adherides a Girona Excel·lent – Col·lectius
• Els ens locals de la demarcació de Girona que acreditin

mitjançant un certificat signat pel secretari/ària que 
gestionen projectes i/o espais públics vinculats a la 
promoció agroalimentària.

Import de la subvenció
75% del cost amb un límit màxim de 4000 euros .





Estratègies de Estratègies de 
desenvolupament 
econòmic5
· Informes socioeconòmics
· Enllaç xifra: àmbit territorial personalitzat

Per a més informació
Gemma Peix Dordas   Tel. 972185182    xifra@ddgi.cat   http://www.ddgi.cat/xifra

· Enllaç xifra: àmbit territorial personalitzat
· Comunicació
· Xifra empreses



1. INFORMES SOCIOECONÒMICS: FUTUR

• Informe territorial de la 

demarcació de Girona

• Cens de polígons d’activitat

econòmica de la demarcació de 

Girona

• Informe territorial de la 

demarcació de Girona

• Cens de polígons d’activitat

econòmica de la demarcació de 

Girona



http:\\www.ddgi.cat/xifra



2. ENLLAÇ PERSONALITZAT A XIFRA

Enllaç directe del sistema XIFRA a les
p gines web corporatives dels ajuntaments i/o
Enllaç directe del sistema XIFRA a les
p gines web corporatives dels ajuntaments i/opàgines web corporatives dels ajuntaments i/o
consells comarcals.
pàgines web corporatives dels ajuntaments i/o
consells comarcals.

· Quants: 156 ens locals demarcació de Girona

· Què: enllaç personalitzat + bàner

· Com: sol·licitar el servei a xifra@ddgi.cat



3. COMUNICACIÓ

@diputaciogirona - #LaXIFRA@diputaciogirona - #LaXIFRA xslpe@ddgi.cat
Un correu electrònic mensual a la

xslpe@ddgi.cat
Un correu electrònic mensual a la

@diputaciogirona - #LaXIFRA
Un tuit setmanal relacionat amb la
informació del sistema XIFRA

@diputaciogirona - #LaXIFRA
Un tuit setmanal relacionat amb la
informació del sistema XIFRA

Un correu electrònic mensual a la
XSLPE amb les novetats XIFRA
Un correu electrònic mensual a la
XSLPE amb les novetats XIFRA



4. XIFRA EMPRESES: FUNCIONAMENT DEL SERVEI

QUI
Ens locals de la demarcació de Girona Ens locals de la demarcació de Girona 

COM
Emplenar el formulari de sol·licitud del servei i enviar via EACAT

QUÈ
Base de dades empreses (incloses al registre mercantil, no incloses, 
informe, noves constitucions mensuals).

ON
www.ddgi.cat
Catàleg de serveis\ Promoció econòmica-DIPLAB\ Recursos tècnics i 
materials \ XIFRA Empreses

QUAN
Servei indefinit 



SITMUN 
Sistema d’Informació Territorial Municipal - Girona6

Per a més informació
Helga Nuell Turon       Tel. 972184819      hnuell@ddgi.cat  
Gemma Peix Dordas   Tel. 972185182      gpeix@ddgi.cat
http://sitmun.ddgi.cat



http:\\sitmun.ddgi.cat



MUNICIPIS DE LA XSLPE ADHERITS AL SITMUN · 2017



SITMUN ens locals: exemple CALONGE



ACTUACIONS 2018: GESTOR EXPEDIENTS, CARRERER i PLANEJAMENT



QUI
Ens locals de la demarcació de Girona 

FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Ens locals de la demarcació de Girona 

COM
1. Adherir-se a la Xarxa Local Sitmun - Girona (Acord de ple)
2. Emplenar el formulari de sol·licitud del servei (enviar 2 docs EACAT)

ON
www.ddgi.cat
Catàleg de serveis\ Promoció econòmica-DIPLAB\ Recursos tècnics i Catàleg de serveis\ Promoció econòmica-DIPLAB\ Recursos tècnics i 
materials \ SITMUN

QUAN
Servei indefinit




