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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 
 

Repoblem un camp d’oportunitats pretén identificar el grau de vulnerabilitat de 
despoblament sociodemogràfic dels municipis de l’àrea d’actuació del Consorci 
Leader per al Desenvolupament Rural del Camp. I, a partir d’aquesta informació, 
seleccionar 4 municipis pilot per ser capaços d’identificar potencialitats laborals i de 
negoci d’aquests municipis escollits que puguin contribuir a frenar la situació de 
despoblament que visquin aquests pobles. 

Els principals objectius són els següents: 

 Definir el mapa de vulnerabilitat sociodemogràfica dels municipis del l’àrea 
d’actuació del Consorci. 

 Identificar les potencialitats laborals amb els elements endògens 
agroalimentàries a nivell municipal a partir de dinàmiques de motivació 
grupal. 

 Identificar les potencialitats laborals amb els elements endògens patrimonials 
a nivell municipal a partir de dinàmiques de motivació grupal. 

 Identificar les potencialitats laborals d’altres elements endògens a nivell 
municipal, a partir de dinàmiques de motivació grupal. 

Per tal d’assolir aquests objectius, el projecte parteix d’un enfocament innovador que 
planteja definir una metodologia basada en l’anàlisi de dades territorials sumada als 
resultats de diferents dinàmiques grupals participatives a nivell local, en els municipis 
pilot, per tal de detectar noves oportunitats laborals i de negoci. Aquestes dinàmiques 
participatives a nivell local es fonamenten en els “líving labs rural practicies”, les quals 
s’orienten vers la generació d’espais per a la innovació i la recerca participativa que 
afavoreixin el desenvolupament rural a l’hora de promoure activitats amb 
enfocaments multidisciplinaris i la cerca del paradigma de la co-creació. 

La identificació de les oportunitats es basa en els recursos presents al territori en 
àmbits econòmics tan diversos com ara el sector agrari i agroalimentari, el turisme i 
l’economia creativa (en base al patrimoni natural i cultural, però també artesanal i 
agroalimentari), la gestió cultural i patrimonial, els serveis a les persones, les activitats 
enfocades a la transició ecològica (economia verda, energies renovables, economia 
circular, bioeconomia), les noves professions i el coworking rural, entre d’altres 
possibilitats. 

Els resultats aconseguits es tradueixen en uns fulls de ruta personalitzats per cada 
municipi pilot.  

El projecte Repoblem un camp d’oportunitats és una iniciativa impulsada pel 
Consorci Leader per al Desenvolupament Rural del Camp conjuntament amb el 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà, del Priorat, del Baix Camp i de l’Alt Camp. 
La cooperativa Raiels · Iniciatives que arrelen ha dut a terme l’execució tècnica del 
projecte.  

El projecte compta amb el cofinançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural, en el marc 
del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020. 

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, en endavant CLDRC, que es 
constitueix com a grup d’acció local, és una entitat pública de caràcter associatiu i de 
naturalesa voluntària, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb 
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plena capacitat per establir i gestionar serveis i activitats d’interès local o comú, 
d’acord amb els objectius que es defineixen en aquests estatuts, adscrit a un ens local 
d’acord amb la Disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Entre les seves funcions, el CLDRC té les de contribuir a revitalitzar les economies 
locals rurals, mantenir i crear ocupació amb relació a l’àmbit territorial, eliminar les 
desigualtats entre els pobles i afavorir la igualtat de drets entre homes i dones. 
 
En aquest document es presenta la fase 1 del pla de treball, corresponent a l’anàlisi 
per a la diagnosi socioeconòmica, i l’objectiu específic és el següent: avaluar les dades 
socioeconòmiques de l’àmbit d’actuació de l’estudi per determinar el grau de 
vulnerabilitat poblacional dels municipis d’aquest territori i, alhora, establir indicadors 
per determinar els municipis pilot del projecte. 
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2. METODOLOGIA, 
INSTRUMENTS METODOLÒGICS 

I ACTIVITATS REALITZADES 
 

La següent figura mostra de manera gràfica la metodologia i les activitats 
realitzades: 
 

Figura 1.Metodologia, activitats i tasques realitzades 

 
Font: elaboració pròpia  

 

A continuació es detallen les activitats realitzades:  

- Reunió inicial de coordinació amb l’equip CLDRC 
o En aquesta reunió s’ha exposat i s’ha validat la proposta metodològica, les 

eines i els instruments metodològics, així com el calendari de treball. Vegeu 
Annex 1. Actes de les reunions realitzades 

o S’ha sol·licitat la informació disponible sobre el context socioeconòmic de 
l’àmbit d’estudi: estudis previs, iniciatives i actuacions de dinamització 
socioeconòmica realitzades i/o vigents a l’àmbit territorial, etc.  

o S’ha sol·licitat la informació sobre els agents clau del territori i s’ha 
concretat el mapa d’agents.  
 

Desenvolupament d'un indicador sintètic 

Identificació d'indicadors 
estratègics Proposició dels 4 municipis pilot on actuar

Anàlisi quantitativa i qualitativa per l’elaboració de la diagnosi socioeconòmica

Dades estadístiques: cerca i explotació Documentació existent: informes, 
estudis

Reunió inicial de preparació Equip tècnic CLDRC+ Raiels SCCL

Validació pla de treball, 
metodologies, eines i 

calendari, i organització del 
procés

Informació existent de 
context socioeconòmic 

territorial

Identificació d'actors 
clau i mapa d'agents
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- Anàlisi quantitativa i qualitativa per l’elaboració de la diagnosi 
socioeconòmica  

o A partir de dades i indicadors estratègics i de posicionament, s’ha dut a 
terme l’anàlisi quantitativa i qualitativa que ha permès elaborar la diagnosi 
socioeconòmica. La diagnosi s’estructura en els següents apartats:  
 

1. Introducció i justificació 
2. Metodologia, instruments metodològics i activitats realitzades 
3. Antecedents i context:  

a. Estudis i plans de desenvolupament local previs existents i/o 
realitzats,  

b. Iniciatives i actuacions de dinamització socioeconòmica realitzades 
i/o vigents.  

4. Territori objecte d’intervenció 
5. Demografia 

a. Nombre d’habitants 
b. Tipologia de municipis i distribució territorial 
c. Densitat de població 
d. Evolució demogràfica 
e. Factors de creixement 
f. Piràmide de població 
g. Estructura per edats 
h. Indicadors d’envelliment, sobreenvelliment, dependència senil i 

juvenil, taxa de recanvi 
i. Població estrangera. 

6. Mercat laboral: 
a. Descripció de l’estructura del mercat de treball amb indicació de la 

població ocupada i desocupada segons sexe, edat, nivell d’estudis i 
especialitats formatives; afiliacions per règim i sector d’activitat, 
variacions de les afiliacions; atur registral; taxa d’ocupació. 

7. Teixit empresarial: 
a. Empreses 
b. Sectors i subsectors econòmics presents al territori. Comptes de 

cotització. 
c. Tipologia i anàlisi de l’ocupació generada en els darrers 5 anys. 

Contractacions per sectors d’activitat, segons tipologia, gènere, 
edat, i variacions; 

8. Serveis a les persones   
a. Equipament d’atenció a la gent gran: residències i centres de dia 
b. Centres educatius: educació infantil, educació primària i educació 

secundària 
c. Connectivitat a Internet: obertura ≥ 30 Mbps, cobertura ≥ 100 Mbps, 

cobertura 3G, cobertura 4G 
d. Habitatges iniciats i habitatges finalitzats 

9. Identificació dels actors que intervenen en l’àmbit del 
desenvolupament al territori Leader. 

10. Identificació dels municipis on implementar la metodologia de 
dinamització  

 
 

- Identificació dels indicadors estratègics i proposta dels 4 municipis  
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o Identificació d’indicadors estratègics 
Del conjunt d’indicadors analitzats a la diagnosi, s’ha fet una selecció dels 
indicadors considerats estratègics per a definir l’indicador sintètic de 
vulnerabilitat. És a dir, aquells indicadors que més incideixen a la 
vulnerabilitat sociodemogràfica dels municipis.  
 

o Proposició dels 4 municipis pilot on actuar.  
A partir del càlcul dels indicadors estratègics i d’acord amb criteris del 
territori, es proposen els 4 municipis pilot on realitzar la dinamització. 
 
 

Pel que fa als instruments metodològics, en el transcurs de l’execució del projecte 
s’han utilitzat els següents:  

 

Taula 1.Instruments metodològics emprats en el projecte 

Instrument metodològic Descripció 
Elaboració d’un mapa 
d’agents socioeconòmics, 
ciutadania i actors rellevants 
en l’àmbit local i comarcal 

El mapa d’agents és l’instrument que permet 
identificar de manera gràfica els agents, 
ciutadania i actors clau, Aquest mapa s’ha treballat 
en la reunió inicial conjuntament amb l’equip 
tècnic del CLDRC. 

Pla de comunicació i difusió 
del projecte ‘Repoblem un 
camp d’oportunitats’ 

El Pla de comunicació i difusió és l’instrument que 
ha de permetre donar a conèixer el projecte de 
manera transversal i en les seves diferents fases 
(inici, durant i final). Alhora, ja des de la primera 
fase,  permet establir el contacte amb els agents 
socioeconòmics, la ciutadania i els actors 
rellevants de l’àmbit territorial tot fent-los 
extensiva la informació ja des de l’inici del projecte, 
i interpel·lant-los com a agents clau per participar 
i implicar-se en les diferents trobades i reunions, i 
fer-los-en partícips i coresponsables. Dins aquest 
pla, s’utilitzen notes de premsa, xarxes socials, 
enviament d’informes de resultats, cartells de 
difusió de les diferents trobades i actes públics, 
enviament de correus electrònics i realització de 
trucades als diferents actors clau de l’àmbit 
territorial. Vegeu Annex 2. Nota de premsa 

Indicadors estratègics i 
proposició dels 4 municipis 

Els indicadors aporten informació quantitativa o 
qualitativa sobre la situació d’un determinat 
aspecte i permeten comparar. S’han utilitzat en 
l’anàlisi quantitativa per a l’elaboració de la 
diagnosi socioeconòmica de l’àmbit territorial. 

Font: elaboració pròpia  

  

L’anàlisi quantitativa per a l’elaboració de la diagnosi socioeconòmica ha tingut en 
compte diferents fonts d’informació per a l’explotació de les dades estadístiques i el 
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càlcul dels diferents indicadors que es recullen en la diagnosi. Vegeu Annex 3. 
Principals indicadors utilitzats. 

 

Taula 2.Fonts d’informació  de dades estadístiques  

Font Web 
IDESCAT https://www.idescat.cat/estad/?geo=com  

https://www.idescat.cat/estad/ 
Observatori del Treball i Mercat 
Productiu 

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos
/dades_estadistiques/consulta_interactiva_gen
eral/ 
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos
/dades_estadistiques/consultes_grafics_dinami
cs/ 

Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

http://territori.gencat.cat/ca/inici/ 

Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
Generalitat de Catalunya 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricult
ura/ 

Departament d’Educació. 
Generalitat de Catalunya 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. Generalitat de 
Catalunya 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits
_tematics/serveis_socials/index.html 

Departament d’Habitatge. 
Generalitat de Catalunya 

http://habitatge.gencat.cat/ca/inici 

Anuari econòmic 2019 https://www.bbva.com/wp-
content/uploads/2019/11/Anuari-Comarcal-
BBVA-2019-CAT.pdf 

Mercuri. Sistema d'Informació 
Socioeconòmica Local 

http://www.dipta.cat/mercuri/menu_pre.asp 

Ministerio de Asuntos 
Tecnológicos y Transformación 
Digital 

https://portal.mineco.gob.es/ca-
es/Pagines/default.aspx  

DIRCE. Instituto Nacional de 
Estadística  

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm
?padre=51&dh=1 

Font: elaboració pròpia  

 

 

  

https://www.idescat.cat/estad/?geo=com
https://www.idescat.cat/estad/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/dades_estadistiques/consulta_interactiva_general/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/dades_estadistiques/consulta_interactiva_general/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/dades_estadistiques/consulta_interactiva_general/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/dades_estadistiques/consultes_grafics_dinamics/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/dades_estadistiques/consultes_grafics_dinamics/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/dades_estadistiques/consultes_grafics_dinamics/
http://territori.gencat.cat/ca/inici/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/index.html
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/index.html
https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2019/11/Anuari-Comarcal-BBVA-2019-CAT.pdf
https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2019/11/Anuari-Comarcal-BBVA-2019-CAT.pdf
https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2019/11/Anuari-Comarcal-BBVA-2019-CAT.pdf
http://www.dipta.cat/mercuri/menu_pre.asp
https://portal.mineco.gob.es/ca-es/Pagines/default.aspx
https://portal.mineco.gob.es/ca-es/Pagines/default.aspx
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3. ANTECEDENTS I CONTEXT 
 

3.1. Estudis i plans de desenvolupament local previs 
existents i/o realitzats  

 

A l’àmbit territorial del Leader del Camp hi incideixen diversos estudis i plans de 
desenvolupament local realitzats i vigents. A continuació es recullen els plans 
estratègics d’abast comarcal o provincial amb vigència: 

 

Taula 3. Plans de desenvolupament local existents 

Abast Eina de planificació vigent  
Província de Tarragona Planificació estratègica de la unitat d’Ocupació i 

Emprenedoria de la Diputació de Tarragona 2018-
2023. Diputació de Tarragona 

Baix Camp  Pla estratègic comarcal de desenvolupament 
socioeconòmic rural 2014-2020. Consell Comarcal del 
Baix Camp 

Conca de Barberà Pla estratègic de desenvolupament de la Conca de 
Barberà 2018 2025. Consell comarcal de la Conca de 
Barberà 

Priorat Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament 
Socioeconòmic Rural 2014-2020 del Priorat – PECDR. 
Consell Comarcal del Priorat 

Baix Penedès Pla estratègic de desenvolupament i ocupació del Baix 
Penedès 2017-2022 Consell Comarcal del Baix Penedès 

Valls i Alt Camp Pla Estratègic de Creixement socioeconòmic a Valls i 
la comarca de l'Alt Camp 2015-2020 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel CLDRC i consultada als 
webs dels consells comarcals  

 

 

3.2. Iniciatives i actuacions de dinamització 
socioeconòmica realitzades i/o vigents.   

 

A continuació es llisten algunes de les iniciatives i actuacions de dinamització 
socioeconòmica que s’han realitzat o bé que estan vigents i que tenen incidència en 
alguns dels municipis de l’àmbit territorial del Leader del Camp.  
 
 
 
 

 Projectes de cooperació dels grups Leader: 



 
11 

o Start-up rural. El projecte Start-Up Rural a Catalunya té com a objectiu 
afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous projectes en zones 
rurals. Es basa en l’assessorament i en el seguiment dels emprenedors 
del programa Leader per a consolidar els projectes més enllà de la seva 
creació. 

o Cowocat. El projecte Cowocat_Ruralpretén promoure l’emprenedoria 
a les zones rurals de Catalunya fomentant els valors del coworking i del 
teletreball en els territoris dels 10 grups d'acció local que participen en 
el projecte. 

o Odisseu. La finalitat del projecte Odisseu és fomentar el retorn i la 
inserció laboral de persones joves al medi rural. Mitjançant el programa 
que vol facilitar aquest retorn i promoure el seu compromís social dels 
joves amb el territori. 

o Gustum. Projecte de cooperació interterritorial en què participen tots 
els grups d’acció local de Catalunya, i que té com a objectiu fomentar 
el desenvolupament rural a través de la promoció i la comercialització 
dels productes agroalimentaris locals de qualitat que es produeixen en 
el territori, en sinergia amb altres sectors com el turisme, la 
gastronomia i el petit comerç. 
 

 Projectes i iniciatives a nivell comarcal: 
o Conca de Barberà 

 Concactiva. Centre d'iniciatives empresarials de la Conca de 
Barberà. posa a disposició d’emprenedors i empresaris el Viver 
d’Empreses, un espai modern i innovador, destinat a la ubicació 
temporal de noves empreses i d’empreses consolidades que 
desenvolupin la seva activitat a la Conca de Barberà 

 Vivers agroalimentaris. Concactiva disposa de l’Espai Cuina, el 
Viver de Cavistes, el Viver de Celleristes i el Molí d'Oli. 

 Conca 5.1. Associació que treballa per donar a conèixer i 
reflexionar sobre el vi, el vermut, l’enoturisme, el territori, el 
paisatge, el turisme, la gastronomia, l’agricultura, el 
desenvolupament local i la societat. 

 Fet a la Conca. Cooperativa agroalimentària formada 
inicialment per catorze productors artesans de la Conca de 
Barberà. 

 Museu de la Vida Rural. Equipament museístic de la Fundació 
Carulla, amb vocació de centre cultural de la memòria, la reflexió 
i la transformació sostenible des del món rural. 

o Priorat 
 Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat-Montsant. 

Dins la candidatura de la comarca del Priorat a la Llista de 
Patrimoni Mundial de la UNESCO, en la categoria de paisatges 
culturals. 

 Banc de terres del Priorat. Eina de dinamització i suport a la 
gestió de l’espai agrari. La principal tasca és la mediació i 
l’impuls d’acords entre persones propietàries de finques 
rústiques en desús, o a punt de ser-ho, i persones demandants 
que volen gestionar-les. 

 Prioritat. Entitat que treballa per mantenir viu el model 
territorial que configura el paisatge de la comarca, i pel seu 
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reconeixement com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, en la 
categoria de paisatges culturals. 

o Alt Camp 
 Plana de Secà. projecte singular de desenvolupament territorial 

nascut amb l’objectiu de dinamitzar econòmicament part de la 
comarca de l’Alt Camp des del treball en xarxa i l’economia 
social i cooperativa. 

 Tasta l’Alt Camp. Associació Catalana per a la protecció i la 
promoció dels productes de l'Alt Camp. 
 

 Projectes i iniciatives a nivell del camp de Tarragona 
 Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona CoopCamp. Aliança de més 

de 30 organitzacions del Camp de Tarragona: cooperatives de treball, 
cooperatives de consum, empreses del tercer sector, cooperatives 
agrícoles innovadores, associacions de promoció del territori, fundacions 
d’inserció laboral i agents de l’administració pública com ajuntaments o 
consells comarcals. Formem part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, un 
nou servei públic present a cada territori. El seu objectiu és impulsar el 
cooperativisme i l’economia social i solidària a cada comarca, tot 
acompanyant la creació de noves iniciatives econòmiques 
transformadores, la generació d’ocupació de qualitat que resolgui les 
necessitats de les persones i del territori, així com l’enfortiment de les 
xarxes d’intercooperació. 
 
 

3.3. El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del 
Camp    

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (CLDRC) és una entitat 
pública de caràcter associatiu i de naturalesa voluntària, sense ànim de lucre, amb 
personalitat jurídica pròpia. Té com a objecte la promoció i el desenvolupament rural, 
econòmic i social dins el seu àmbit territorial. 

L’objectiu específic del Consorci és el de gestionar i optimitzar els recursos econòmics 
assignats en el marc dels programes de la Unió Europea i/o altres ajuts públics o 
privats per tal de contribuir a: 

 revitalitzar les economies locals rurals 
 mantenir i crear ocupació en relació a l’àmbit territorial 
 contribuir a l'equilibri territorial entre els municipis 
 afavorir la igualtat de drets entre homes i dones 

 

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp està integrat per ens públics 
i privats, que formen l'Assemblea General del Consorci. 

 

Taula 4. Ens que conformen el Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 

Tipus d’ens Entitats  
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Ens públics Consell Comarcal de l’Alt Camp 
Consell Comarcal del Baix Camp 
Consell Comarcal del Baix Penedès 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
Consell Comarcal del Priorat 
Consell Comarcal del Tarragonès 

Ens privats  Associació de Turisme Rural Baix Camp 
Associació Priorat Enoturisme 
Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Conca de Barberà 
Consell Regulador de la IGP Calçot de Valls 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Siurana 
Unió de Pagesos 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Montsant 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Tarragona 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Conca de Barberà 
Turisme Rural de l’Alt Camp Associat 
Associació Catalana per a la Protecció i la Promoció de Productes 
de l’Alt Camp 
Consell Regulador de la IGP Patata de Prades 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Avellana 
de Reus 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Catalunya 
PIMEC 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus 
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 
 

Font: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp  

 

L'Estratègia de Desenvolupament Local del territori que comprèn el Consoci Leader 
de Desenvolupament Rural del Camp es sintetitza amb el desenvolupament de 
l'agro-cultura. L'objectiu global és incrementar la competitivitat de les empreses del 
territori, que els hi permeti crear llocs de treball fonamentalment per a persones joves 
i dones, vertebrant l'oferta i posant en valor els productes del triangle Productes 
locals-Paisatge i recursos naturals - Patrimoni cultural. 

A l'Estratègia també s'estableixen uns objectius operatius que són: 

 Incrementar la competitivitat 
Incrementar la competitivitat de l'industria agroalimentària i productes locals 
fomentant, la seva innovació, vertebració amb el paisatge (natural i cultural) i 
els actius turístics. 

 Posada en valor del patrimoni 
Posada en valor del patrimoni paisatgístic i la seva articulació amb els 
productes locals i l'activitat turística. 

 Foment de l'emprenedoria 
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Foment de l'emprenedoria, d'infraestructures de suport per incentivar l'auto 
ocupació i la creació d'activitat en joves i dones, lligada fonamentalment a 
l'activitat agroalimentària i turística. 

 Per aconseguir els objectius fixats en l'Estratègia es preveuen les següents atuacions: 

 Fomentar inversions de creació i millora de la industria agroalimentària 
Fomentar inversions de creació i millora de la industria agroalimentària i 
productes locals, orientada a la millora de la qualitat del producte i/o a 
l'aprofitament turístic articulat amb la resta del sectors. 

 Fomentar inversions del patrimoni 
Fomentar inversions que posin en valor el patrimoni paisatgístic i la seva 
vertebració amb els productes locals i l'activitat turística. 

 Fomentar inversions orientades als recursos naturals 
Fomentar inversions orientades a posar en valor i aprofitar els recursos naturals 
i que contribueixin a la millora del canvi climàtic, així com inversions que 
contribueixin a la investigació i al desenvolupament de nous productes 
derivats de l'aprofitament dels recursos naturals. 

 Fomentar inversions generadores d'ocupació 
Fomentar inversions generadores d'ocupació, incidint especialment en els 
joves i les dones, tant en l'àmbit agroalimentari, turístic, industrial com 
comercial. 

 Fomentar inversions que afavoreixin les TIC 
Fomentar inversions que afavoreixin la utilització de les TIC transversalment, 
sobretot en el sector agroalimentari, turístic, comercial i d'activitats que 
contribueixin a l’articulació i coordinació de producte entre sectors. 

 Fomentar inversions i activitats públiques per l'emprenedoria 
Fomentar inversions i activitats públiques que incentivin l'emprenedoria, 
incidint en els sectors de joves i dones, amb eines de suport com el viverisme, 
especialment els espais especialitzats i noves formules de cooperativisme. 

 Fomentar inversions i actuacions de millora de la qualitat 
Fomentar inversions i actuacions de millora de la qualitat dels productes locals, 
incentivant la investigació de millora, de nous canals de comercialització i la 
seva articulació amb altres sectors. 

 Impulsar projectes de cooperació 
Impulsar projectes de cooperació amb altres grups d'acció local de Catalunya 
o de fora, en àmbits relacionats amb l'estratègia; l'emprenedoria; la promoció i 
la investigació de productes locals; activitats relacionades amb el paisatge, el 
canvi climàtic, l'eficiència energètica i parcs naturals; centrades en les persones 
joves i la seva retenció i promoció del talent, i en les dones i les accions de 
facilitació de la no discriminació d'accés al mercat laboral; i que tinguin en 
compte noves accions de suport al cooperativisme i impuls de la petita 
producció.  
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4. TERRITORI OBJECTE 

D’INTERVENCIÓ 
 

L’àmbit territorial del Consorci inclou la totalitat dels municipis de l’Alt Camp, de la 
Conca de Barberà i del Priorat, els municipis de l'Albiol, l'Aleixar, Alforja, Arbolí, 
l'Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Capafonts, Colldejou, Duesaigües, la Febró, 
Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d'Escornalbou i 
Vilaplana, de la comarca del Baix Camp; els municipis de Bonastre, Masllorenç i el 
Montmell, de la comarca del Baix Penedès; i els municipis de Renau, Salomó, la 
Secuita i Vespella de Gaià, de la comarca del Tarragonès. Un total de 93 municipis de 
sis comarques. 

Superfície: 2.190,60 Km2 

Població: 91.782 habitants  

Densitat de població: 42,47 habitants / Km2 

Municipis: 93 

 

Taula 5. Municipis que integren l’àmbit territorial del Consorci Leader de 
Desenvolupament Rural del Camp 

Comarca Municipis 
Alt Camp 
 

Aiguamúrcia, Alcover, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, Figuerola del Camp, 
Els Garidells, La Masó, El Milà, Montferri, Mont-ral, Nulles, El Pla de Santa 
Maria, El Pont d’Armentera, Puigpelat, Querol, La Riba, Rodonyà, El Rourell, 
Vallmoll, Valls, Vilabella, Vila-rodona. 

Baix Camp 
 

Alforja, Arbolí, Capafonts, la Febró, l'Albiol, l'Aleixar, l'Argentera, les Borges 
del Camp, Botarell, Colldejou, Duesaigües, Maspujols, Prades, Pratdip, 
Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d'Escornalbou i Vilaplana. 

Conca de 
Barberà 
 

Barberà de la Conca, Blancafort, Conesa, L’Espluga de Francolí, Forès, 
Llorac, Montblanc, Passanant i Belltall, Les Piles, Pira, Pontils, Rocafort de 
Queralt, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del Comtat, Senan, 
Solivella, Vallclara, Vallfogona del Riucorb, Vilanova de Prades, Vilaverd, 
Vimbodí i Poblet. 

Priorat 
 

Bellmunt del Priorat, La Bisbal de Falset, Cabacés, Capçanes, Cornudella 
de Montsant, Falset, La Figuera, Gratallops, Els Guiamets, El Lloar, Marçà, 
Margalef, El Masroig, El Molar, La Morera de Montsant, Poboleda, Porrera, 
Pradell de la Teixeta, La Torre de Fontaubella, Torroja del Priorat, 
Ulldemolins, La Vilella Alta, La Vilella Baixa. 

Baix Penedès Bonastre, Masllorenç, El Montmell. 
Tarragonès Renau, Salomó, La Secuita, Vespella de Gaià 

Font: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 
 

 

 

El seu paisatge es caracteritza per la gran diversitat que configura el contrast entre les 
zones de plana i les muntanyes que les envolten. L’extensió de les àrees boscoses és 



 16 

elevada, tot i que el territori és eminentment agrícola, amb una important superfície 
de sòl cultivat on predomina el cereal, la vinya i l’olivera. 

El patrimoni natural i cultural són també d’especial rellevància. Destaquen, en aquest 
sentit, les àrees declarades espais d’interès natural; i en patrimoni cultural, s’ha 
d’esmentar la sol·licitud del Priorat com a paisatge cultural amb la 
candidatura “Priorat-Montsant-Siurana, paisatge agrícola de muntanya 
mediterrània” a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. 

El territori del Camp compta amb una important xarxa viària que garanteix la 
comunicació amb la resta de Catalunya, de l’Estat i d’Europa; a més, la presència del 
tren d’Alta Velocitat i l’aeroport de Reus generen un efecte d’atracció important des 
del punt de vista econòmic, ja que incentiven l’arribada d’inversions, especialment en 
l’àmbit productiu. 

Per a aquesta anàlisi territorial, es tenen en compte les especificitats de la ruralitat 
de l’àmbit territorial. Així, en termes de ruralitat, l’OCDE estableix el criteri de la 
densitat de població per classificar les zones urbanes, intermèdies i rurals. Els 
municipis amb densitats de població inferiors als 150 hab/km2 es consideren rurals. La 
densitat de població mitjana de l’àmbit territorial CLDRC és de 42,47 habitants / 
Km2, essent clarament un àmbit rural i tots els municipis que configuren aquesta 
zona Leader són rurals.  

 
Alhora, l’Observatori del Món Rural1 classifica les comarques rurals de Catalunya 
segons el seu dinamisme socioeconòmic a partir d’aquest indicador sintètic. La 
mitjana d’aquest indicador sintètic de dinamisme socioeconòmic per les zones rurals 
de Catalunya és de -0,20. Segons aquest indicador, les comarques rurals de l’àmbit 
territorial (Alt Camp, Conca de Barberà i Priorat) presenten el següent valor per l’any 
2019: Alt Camp, -0,92; Conca de Barbera, -0,74 i Priorat, -0,92. Com es pot observar, els 
valors de l’indicador de dinamisme socioeconòmic per aquestes comarques es troben 
per sota del valor mitjà. Pel que fa als municipis de l’àmbit territorial Leader del Camp 
pertanyents a les comarques del Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès, en no 
estar classificades aquestes comarques com a rurals, no s’ha calculat l’indicador 
sintètic de dinamisme socioeconòmic. No obstant, cal remarcar que els municipis de 
l’àmbit territorial del Leader d’aquestes comarques presenten unes dinàmiques 
socioeconòmiques similars a les que presenten els municipis de les comarques de l’Alt 
Camp, la Conca de Barberà i el Priorat, i per aquest motiu, configuren l’àmbit territorial 
Leader del Camp. 

.  

  

                                                           
1 Observatori del Món Rural. Fundació del Mon Rural. Edició 2019.  
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5. DEMOGRAFIA  
 

5.1. Nombre d’habitants 

La població total de l’àmbit del Leader del Camp, segons dades del 2019 (darreres 
dades estadístiques disponibles), és de 91.782 persones, un 51,2% homes i un 48,8% 
dones.  
 
 

5.2. Tipologia de municipis i distribució territorial 

Pel que fa a la seva distribució territorial, cal destacar el gran nombre de municipis 
on hi viuen menys de 500 habitants, els anomenats micropobles. El 63% dels 
municipis de l’àmbit del Leader del Camp pertanyen a aquesta categoria de 
micropobles, en contrast amb els municipis de més de 5000 habitants que 
representen tant sols el 3,2% del total i són Valls, Montblanc i Alcover. Tanmateix, un 
40% de la població es troba concentrada en aquests 3 municipis, mentre que als 
micropobles s’hi troba menys del 15% de la població, tal i com s’observa a la gràfica 1.  

 
Gràfica 1. Esquerre: Nombre de municipis agrupats segons el nombre de persones 
que hi viuen. Dreta: població total que viu en cadascuna de les categories.  

  

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Mercuri, Diputació de Tarragona. 
 

 

 

Alhora, aquesta distribució desigual de la població dins el territori del Leader del 
Camp també s’observa en el mapa 1. 
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22%
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Mapa 1. Població a nivell municipal l’any 2019.  

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Mercuri, Diputació de Tarragona. 
 
 
 
 

5.3. Densitat de població 

D’acord amb aquesta anàlisi, la densitat de població de l’àmbit del Consorci és de 
mitjana de 42 hab/km2, la qual es troba molt per sota de la densitat mitjana del Camp 
de Tarragona, que és de 193 hab/km2 o de la mitjana catalana que és de 239 hab/km2. 
Alhora aquesta xifra és molt variable dins del Consorci, on hi ha 9 municipis amb una 
densitat inferior a 5 habitants/km2 i a l’altre extrem trobem Valls amb una densitat de 
441 hab/km2. Aquesta disparitat entre la densitat de població dels diferents municipis 
de l’àmbit s’observa també al mapa 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 2. Densitat de població dels municipis que conformen l’àmbit del Consorci.  
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Mercuri, Diputació de Tarragona. 
 
 
Una altra característica de zones rurals amb baixa demografia és la presència de 
diversos nuclis de població dins d’un mateix municipi. Segons dades del 2019 hi havia 
dins l’àmbit d’estudi un total de 211 entitats singulars i 357 nuclis o disseminats, per 
un total de 93 municipis, dada que ens dona una idea de la dispersió de la població a 
la zona d’estudi. 
 
 
 

5.4. Evolució demogràfica 

 
Si s’analitza l’evolució de la demografia dins l’àmbit d’estudi, es pot veure que en el 
període 2015-19 hi ha hagut una lleugera pèrdua de població (disminució del 0,78%), 
centrada en els municipis d’entre 2500 i 5000 habitants.  

Des de la perspectiva de gènere, aquesta disminució ha estat més important entre les 
dones (-1,2%), mentre que entre els homes el retrocés ha estat de 0,35%. D’altra banda 
si s’amplia el període d’estudi, s’observa un màxim de població al voltant de l’any 2010, 
amb més de 94.500 habitants. En la darrera dècada doncs la població ha disminuït un 
3,5%. D’altra banda també cal destacar que en la dècada precedent, entre el 2000 i el 
2010, la tendència va ser la contrària i la població va augmentar de forma molt 
important, més d’un 25%, passant de 75.000 habitants l’any 2000, als 94.500 l’any 2010.  

Finalment, a la taula 6 es presenten les dades de l’evolució de la població durant els 
darrers 20 anys agrupades per tipus de municipis. Així, van ser els municipis més grans 
els que van captar més població durant la primera dècada del segle XX, tot i que els 
municipis més petits van tenir també guanys de població prou significatius, en 
conjunt. D’altra banda, la pèrdua de població durant el darrer decenni ha estat més 
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moderada i similar en totes les tipologies de municipis i apunta a un cert estancament 
de la caiguda els darrers anys.  

 
Taula 6. Població agrupada segons la mida del municipi i any.  

Any 
menor de 500 500-1000 1000-2500 2500-5000 Més 5000 

habitants % habitants % habitants % habitants % habitants % 

2000 12.330  10.045  13.181  8.717  30.198  

2005 13.394 9% 10.939 9% 16.107 22% 9.463 9% 33.888 12% 

2010 14.158 6% 11.573 6% 19.665 22% 10.037 6% 37.683 11% 

2015 13.637 -4% 13.099 13% 19.554 -1% 9.535 -5% 3.6677 -3% 

2019 13.245 -3% 12.881 -2% 19.607 0% 9.262 -3% 36.787 0% 
Font: Elaboració pròpia segons dades de Mercuri, Diputació de Tarragona. 
 
 
Per últim, al mapa 3 es pot veure l’evolució de la població municipi per municipi, 
entre els anys 2015 i 2019. S’observa com la majoria dels municipis (en blau) han sofert 
una pèrdua de població, especialment marcada en les comarques del Priorat, Conca 
de Barberà i municipis del Baix Camp, generalment municipis més de muntanya i 
amb més limitacions de comunicacions. D’altra banda els municipis del Tarragonès, 
el Baix Penedès i els situats més a proximitat de l’eix Montblanc, Valls, són els que 
veuen augmentar la seva població. 
 
Mapa 3. Variació de la població entre el 2015 i 2019. 

 
Font: Avaluació Intermèdia del CLDRC 

 

5.5. Factors de creixement 
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El creixement natural de la població (diferència entre naixements i defuncions) va ser 
negatiu tant en els municipis més petits com ens els més grans, durant el 2019. A la 
taula 7 s’observa com la taxa de mortalitat supera en tots els casos la de natalitat. El 
creixement natural és negatiu els darrers anys pel conjunt de l’àmbit d’estudi i cal anar 
a l’any 2010 per trobar un any amb creixement natural positiu. 

Els indicadors de fecunditat (taula 7) mostren també uns valors situats a la part baixa 
en totes les tipologies de municipis. Tan sols els municipis de més de 5000 habitants 
superen lleugerament la taxa de fecunditat mitja catalana, que era, el 2019, de 35. 
 
Taula 7. Indicadors de factors de creixement 

 
Menys de 
500 

500-1000 
1000-
2500 

2500-
5000 

5000 

Creixement natural -86 -35 -58 -68 -90 
Taxa bruta de 
mortalitat 

11,03 9,5 9,25 14,37 10,68 

Taxa bruta de 
natalitat 

4,53 6,7 6,29 7,02 8,22 

Taxa general de 
fecunditat 

24,72 34,8 29,61 34,03 37,63 

Índex sintètic de 
fecunditat 

0,87 1,2 1,04 1,19 1,32 

Índex de 
potencialitat 

62,49 67,04 61,07 70,07 70,68 

Creixement natural: nombre de naixements – nombre de defuncions 
Taxa bruta de mortalitat: defuncions en el període / milers d’habitants a la meitat del període 
Taxa bruta de natalitat:  naixements en el període / milers d’habitants a la meitat del període 
Taxa general de fecunditat:  (nombre total de naixements / població femenina entre 15 i 49 
anys) x 1.000 
Índex de potencialitat: (població de dones de 20 a 34 anys / població de dones de 35 a 49 
anys) x 100 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Mercuri. 
 
 

El creixement natural negatiu es va veure clarament compensat per un creixement 
migratori positiu, que l’any 2018 va ser, pel conjunt del territori del Consorci, de + 1173 
persones. El creixement migratori ha augmentat progressivament els darrers anys i 
trobem un mínim entre els anys 2012-2013, amb un creixement proper a 0.  

 

 

 

 

 

5.4. Població estrangera 

A la taula 8 es presenta l’origen de la població del territori del Consorci segons lloc de 
naixement. S’observa com aproximadament un terç de la població és nascuda al 
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mateix municipi de residència i pràcticament dos terços provenen de municipis de la 
província de Tarragona. El 13% son nascuts fora de Catalunya en altres comunitats 
autònomes i un 12% són nascuts fora d’Espanya. 

 
Taula 8. Origen de la població del territori del Consorci, segons lloc de naixement. Any 
2018. 

Àmbit geogràfic Homes Dones Total % 

Mateix municipi. Província de Tarragona 16.073 15.209 31.282 34% 

Diferent municipi. Província de Tarragona 12.390 11.868 24.258 27% 

Total província de Tarragona 28.463 27.077 55.540 61% 

Barcelona, Girona i Lleida 6.374 6.238 12.612 14% 

Total Catalunya 34.837 33.315 68.152 75% 

Altre comunitat autònoma 5.599 5.937 11.536 13% 

Total nascuts a Espanya 40.436 39.252 79.688 88% 

Total nascuts a l'estranger 5.930 5.274 11.204 12% 

Total 46.366 44.526 90.892  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Mercuri, Diputació de Tarragona. 
 
 
 

5.5. Piràmide de població 

 
Com passa en moltes zones de la Catalunya més rural, el territori del Consorci pateix 
un envelliment de la població, tal i com es detecta a partir de la seva piràmide 
poblacional de tipus regressiu (vegeu figura 2), amb un percentatge de població 
reduït a la base i un augment de la població d’edats més avançades.  

 
Figura 2. Piràmide poblacional del territori de l’àmbit del Leader del Camp. Any 2019.
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Font: Diputació de Tarragona. Mercuri 
 
 
 

5.6. Estructura per edats 

En el conjunt de l’àmbit territorial del Leader del Camp, el 42% de la població té menys 
de 40 anys, mentre que el 20% de la població té 65 anys o més, dels quals un 4% són 
població major de 85 anys.  

La següent taula permet mostrar l’estructura per edats segons les dimensions dels 
municipis. 

 

Taula 9. .Estructura per edats segons dimensions dels municipis, any 2015 i any 2019 

 Població 
2015 

Pobl < 40  Pobl. 
>65 

Població 
2019 

Pobl < 
40 

Pobl. 
>65 

0-500 
hab 

13.126 42,59% 37,3% 12.245 38,8% 30,5% 

500 -1000 
hab 

13.610 37,42% 23,4% 13.881 33,8% 24,4% 

1000 - 
2500 hab 

19.544 46,93% 20,8% 19.607 43,8% 21,01% 

2500 – 
5000 hab 

9.535 44,6% 26,1% 9.262 41,5% 27,7% 

Més de 
5000 hab 

36.677 47,58% 20,5% 36.787 44,7% 21,7% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Mercuri, Diputació de Tarragona. 
 

En línies generals, es pot veure com la població menor de 40 anys s’ha reduït en tots 
els grups de municipis l’any 2019 respecte l’any 2015, entre els 3 i els 5 punts. En canvi, 
la població major de 65 anys incrementa un punt en els municipis de més de 5000 
habitants, en els municipis d’entre 2500 i 5000 habitants, en els municipis de 1000 a 
2500 habitants i en es municipis de 500 a 1000 habitants, mentre que en els municipis 
de 0 a 500 habitants aquest grup d’edat es redueix en 7 punts.  

 

5.7. Índexs demogràfics 

 
Els índexs demogràfics confirmen l’observació de l’avenç en l’envelliment de la 
població. A la taula següent es presenten els índex agrupats segons la mida dels 
municipis. S’observa com, per exemple, l’índex d’envelliment és superior a 100 en tots 
els grups de municipis, sinònim d’una població envellida. Tanmateix és remarcable 
destacar la diferència entre aquest índex en els municipis més petits i els més grans, 
quasi del doble. Aquest mateix patró es repeteix amb l’índex de recanvi que compara 
la població que es troba a les portes de la jubilació respecte la població jove que arriba 
a l’edat de treballar.  
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Taula 10.  Taxes i índexs demogràfics pel conjunt del territori de l’àmbit del Leader del 
Camp. Any 2019 

 
Menys 
de 500 

500-
1000 

1000-
2500 

2500 - 
5000 

Més de 
5000 

Taxa de joventut 7,7% 7,6% 8,5% 9,3% 9,4% 

Índex d'envelliment 190,1 164,6 106,0 145,7 107,5 
Índex de 
sobreenvelliment 

19,9 18,5 16,6 22,7 18,1 

Índex de dependència 
global 

62,0 60,6 53,9 61,8 55,0 

Índex de dependència 
juvenil 

21,4 22,9 26,2 25,1 26,5 

Índex de dependència 
senil 

40,6 37,7 27,7 36,6 28,5 

Índex de recanvi 177,9 140,2 115,4 112,1 109,8 
Índex de potencialitat: (població de dones de 20 a 34 anys / població de dones de 35 a 49 
anys) x 100 
Taxa de joventut : (població de 16 a 24 anys / població total) x 100 
Índex d'envelliment: (població de 65 anys i més / població de 0 a 15 anys) x 100 
Índex de sobreenvelliment: (població de 85 anys i més / població de 65 anys i més) x 100 
Índex de dependència global: [((població de 0 a 15 anys) + (població de 65 anys i més)) / 
(població entre 16 i 64 anys)] x 100 
Índex de dependència juvenil: (població de 0 a 15 anys / població entre 16 i 64 anys) x 100 
Índex de dependència senil: (població de 65 anys i més / població entre 16 i 64 anys) x 100 
Índex de recanvi de la població en edats actives: (població de 60 a 64 anys / població de 15 a 
19 anys) x 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Mercuri, Diputació de Tarragona. 
 
Més enllà de la fotografia del moment, un altre aspecte a valorar en l’anàlisi 
poblacional és la seva tendència temporal. Tal i com analitza l’Avaluació Intermèdia 
del CLDRC, la tendència durant el període 2015-2019 va ser a l’envelliment de la 
població amb un augment de la població major de 65 anys, per aquest període, del 
2,63%, i de forma més accentuada encara, una pèrdua de població jove, amb un 
retrocés del 6,87% i encara superior entre el col·lectiu femení, d’un 7,49%. 
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6. MERCAT LABORAL 
 

6.1. Descripció de l’estructura del mercat de treball 

 
D’acord amb les dades d’afiliacions corresponents a l’any 2020, l’estructura del 
mercat de treball de l’àmbit del Consorci Leader del Camp està totalment marcada 
pel sector serveis, que ocupa un 64% de les afiliacions, seguida de la indústria amb un 
24% de les afiliacions. Els sectors de la construcció i de l’agricultura, representen 
cadascú un 6%.  
 
 
Gràfica 2. Afiliacions a la seguretat social per sector d’activitat, el juny de 2020. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 
 

Pel que fa a l’evolució d’aquest mercat de treball durant el període comprès entre 
els anys 2015-2020, cal diferenciar clarament dues tendències. D’entrada trobem el 
període corresponent al 2015-2019, un període en que la població afiliada creix any rere 
any en tots els sectors d’activitat, excepte l’agrari (prenent com a referència les dades 
disponibles al tancament del segon trimestre de cadascun dels anys, doncs 30 de 
juny). Tal i com s’observa a la gràfica 3, el creixement és liderat pel sector de la 
construcció i serveis que van augmentar les afiliacions al voltant d’un 8%. A l’altre 
extrem el sector agrari va perdre un 2% pel mateix període, essent l’únic sector amb 
valors negatius d’afiliacions. 

D’altra banda l’evolució del mercat de treball durant el període corresponent al darrer 
any (2019-2020), ve clarament marcada per la crisi global causada per la Covid-19. Així 
doncs, observem com a finals del segon trimestre del 2020 la caiguda en les afiliacions 
és de més d’un 2%, amb tots els sectors d’activitats presentant valors negatius i essent 
el sector serveis el que encapçala la caiguda amb una reducció de més del 3% de les 
afiliacions. 

Agricultura
6%

Indústria
24%

Construcció
6%

Serveis
64%
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Gràfica 3. Afiliacions a la Seguretat Social dins l’àmbit del Consorci pel període 2015-
19, en blau i pel període 2019-20, en taronja. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’afiliacions a la Seguretat Social de l’Idescat. 
 
 
Pel que fa a la distribució per sexes trobem una major afiliació entre els homes, 56%, 
respecte el 44% de dones. Aquesta distribució s’ha mantingut estable en el període 
2015-20 ja que l’evolució de les dades d’afiliacions han evolucionat de forma paral·lela 
tant en homes com en dones, amb un creixement del voltant del 5% pel període. 
 
El creixement observat durant el període 2015-19 va ser desigual segons l’edat dels 
afiliats tal i com es mostra a la taula 11 essent molt superior entre els menors de 30 
anys i molt estable entre els majors de 45 anys. D’altra banda la caiguda de les 
afiliacions observada entre el 2019-20 també és molt variable segons les franges d’edat 
i s’observa com les afiliacions entre els majors de 55 anys van caure de forma dràstica 
com a efecte de la crisis de la Covid-19, amb una reducció de les afiliacions del 23%. En 
sentit contrari, sorprèn veure com la franja d’edat entre els 30 i 44 anys les afiliacions 
van créixer un 2%, mentre que entre els menors de 30 anys i els d’edat mitjana la 
caiguda era important al voltat del 15%. 
 
 
Taula 11. Evolució de les afiliacions segons grups d’edat, pels períodes 2015-19 i 2019-
20. 

  Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més 

2015-19 15% 7% 2% -1% 

2019-20 -13% 2% -15% -23% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 
En els següents mapes 4 i 5 s’observa també aquest canvi de tendència força 
generalitzat en molts dels municipis de l’àmbit del Consorci. Si bé, entre el 2015 i 2019 
s’observa com una majoria de municipis (78%) havien augmentat el nombre d’afiliats, 
entre el 2019-2020 aquesta tendència es capgira totalment i en la majoria de 
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municipis (71%) es registra una reducció en el nombre d’afiliacions a la Seguretat 
Social.  
 
 
Mapa 4.  Variació de les afiliacions a la Seguretat Social entre el 2015 i el 2019, a nivell 
municipal. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5. Variació de les afiliacions a la Seguretat Social entre el 2019 i el 2020, a nivell 
municipal. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 
 
 
A continuació s’analitza l’evolució de la població afiliada per sectors d’activitat i pels 
dos períodes d’estudi. 
 
 

6.1.1. Sector agrari 

Com hem comentat, el sector agrari és l’únic sector econòmic que durant el període 
2015-19 ja presentava una lleugera pèrdua en el nombre d’afiliacions, tendència que 
s’accentua durant el període 2019-20. Aquesta és una tendència coneguda fruit de 
diferents factors com l’envelliment de la població, la tecnificació de l’activitat agrària 
o l’abandonament de les propietats amb menor rendibilitat. Als mapes següents 
s’observen aquestes tendències municipi per municipi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 6. Evolució de les afiliacions al sector agrari pel període 2015-19. En tons 
vermells es mostren els municipis que han guanyat afiliacions i en blau els municipis 
que n’han perdut.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 
Mapa 7. Evolució de les afiliacions al sector agrari pel període 2019-20. En tons 
vermells es mostren els municipis que han guanyat afiliacions i en blau els municipis 
que n’han perdut.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 
 

6.1.2. Sector industrial 

El sector industrial va créixer un 4% durant el període 2015-19. Entre els municipis que 
van augmentar cal destacar aquells que partint de 0 van passar a tenir un cert nombre 
de treballadors del sector com: Vespella de Gaià al Tarragonès, amb 21 noves 
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afiliacions, Morera de Montsant, Els Guiamets i Figuera, al Priorat (16, 11, 8 noves 
afiliacions, respectivament), o Vallclara i Pontils a la Conca de Barberà (9 i 8 noves 
afiliacions, respectivament). En valor absolut els municipis que més noves afiliacions 
van tenir van ser l’Espluga de Francolí (68 noves afiliacions) i Montblanc (63 noves 
afiliacions). En sentit contrari, cal destacar Valls, que va ser amb diferència el municipi 
que va perdre més treballadors en el sector industrial, (-103 noves afiliacions). Valls va 
mantenir aquesta tendència a la pèrdua de llocs de treball en el sector durant el darrer 
any amb una pèrdua de 73 afiliacions, tendència a la qual se sumen Montblanc i 
l’Espluga amb una pèrdua de 24 i 17 afiliacions respectivament. Junt amb Sarral, 
també a la Conca de Barberà (-18 afiliacions), són els 4 municipis que més afiliacions 
perden aquest darrer any. 
 

Mapa 8. Evolució de les afiliacions al sector industrial pel període 2015-19. En tons 
vermells es mostren els municipis que han guanyat afiliacions i en blau els municipis 
que n’han perdut.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 
 

 

 

 

 

Mapa 9. Evolució de les afiliacions al sector industrial pel període 2019-20. En tons 
vermells es mostren els municipis que han guanyat afiliacions i en blau els municipis 
que n’han perdut.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 

 

6.1.3. Sector construcció  

 
El sector de la construcció va créixer prop del 8% durant el període 2015-19, una xifra 
que mostra una recuperació després d’ésser un sector molt castigat per la crisis 
econòmica iniciada el 2008, que a la zona es va veure molt afectada per la 
dependència del sector de les segones residències de la zona de la costa. Observem 
que 40 municipis creixen respecte 28 que decreixen. El creixement el lideren Valls i 
Montblanc amb 54 i 29 noves afiliacions, respectivament. També s’observen pèrdues 
significatives com al municipi de l’Albiol que perd els 22 afiliats que hi tenia el 2015.  
D’altra banda el darrer any la tendència es capgira i el sector perd conjuntament més 
d’un 2% d’afiliacions. La manca de dades del 2020, en un 25% dels municipis dificulta 
l’anàlisi, però la tendència a la baixa ja es detecta. 
 
 

 

 

 

 

 

Mapa 10. Evolució de les afiliacions al sector construcció pel període 2015-19. En tons 
vermells es mostren els municipis que han guanyat afiliacions i en blau els municipis 
que n’han perdut.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 
 
Mapa 11. Evolució de les afiliacions al sector construcció pel període 2019-20. En tons 
vermells es mostren els municipis que han guanyat afiliacions i en blau els municipis 
que n’han perdut.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

6.1.4. Sector serveis 
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El sector serveis és el que té un comportament més extrem entre els dos períodes, si 
bé entre el 2015-19 liderava el creixement amb més d’un 8%, el darrer any lidera les 
pèrdues amb una reducció d’afiliacions de més del 3%. Alhora aquesta tendència és 
molt generalitzada en el conjunt de territori, on entre el 2015-19, el 74% dels municipis 
presentaves xifres positives mentre que entre el 2019-20 el 67% presenten dades 
negatives. 
 

Mapa 12. Evolució de les afiliacions al sector construcció pel període 2019-20. En tons 
vermells es mostren els municipis que han guanyat afiliacions i en blau els municipis 
que n’han perdut.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 13. Evolució de les afiliacions al sector construcció pel període 2019-20. En tons 
vermells es mostren els municipis que han guanyat afiliacions i en blau els municipis 
que n’han perdut.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 
 
Tal i com s’exposa en la Avaluació Intermedia del CLDRC, l’atur registrat entre el 2015 
i el 2019 va mostrar una evolució favorable amb una reducció del 27,3% pel conjunt del 
territori del consorci i amb un 85% dels municipis reduint aquesta taxa. 
Malauradament, les dades recents mostren un canvi dràstic en aquesta tendència, 
com a conseqüència directe de l’efecte de la Covid-19. Segons dades disponibles del 
juny de 2020, la taxa d’atur havia augmentat més d’un 40% respecte el mateix mes de 
l’any anterior i situant-se en un 14,3%. Alhora, aquesta tendència és generalitzada pel 
conjunt del territori, on el 95% dels municipis presenten aquesta tendència. Aquesta 
dada es situa un punt i mig per sobre de la taxa d’atur catalana, que era del 12,8% el 
juny del 2020, però força per sota de la taxa d’atur del Camp de Tarragona, que 
s’enfilava fins al 16,17%. 
 
Tal i com observàvem amb les afiliacions, l’atur és major entre les dones que els 
homes. Aquestes registraven, el juny de 2020, una taxa d’atur de gairebé el 17% 
respecte el 12% entre els homes. Alhora i tal i com s’observa a la taula següentaquesta 
tendència és constant en totes les franges d’edat i tots els anys estudiats. Tanmateix, 
observem com les diferències entre sexes son molt menor entre la franja d’edat de 16 
a 24  anys, on alguns anys les dones presenten una taxa lleugerament inferior que els 
homes. Les diferències en les edats intermitges es mantenen entre 4 i 5 punts entre 
sexes i es disparen en les edats més avançades (majors de 55) on la diferència entre 
homes i dones és d’uns 8 punts percentuals. 
Finalment, no s’observen diferències significatives en l’evolució de l’atur ni entre sexes 
ni entre franges d’edat. Quan l’atur augmenta o disminueix globalment ho fa de 
forma força similar en totes les franges d’edat i sexes, amb algunes excepcions poc 
significatives, i per tant el que marca l’estructura i distribució de l’atur són paràmetres 
més estructurals que no pas conjunturals. 
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Taula 12.  Taxes d’atur d’homes i dones per franges d’edat i pels anys 2015, 2019 i 2020. 

 2020 2019 2015 

Edat 
Taxa 
d'homes 

Taxa 
de 
dones 

Taxa 
Total 

Taxa 
d'homes 

Taxa 
de 
dones 

Taxa 
Total 

Taxa 
d'homes 

Taxa 
de 
dones 

Taxa 
Total 

De 16 a 24 
anys 

17,4% 18,2% 17,8% 10,5% 10,3% 10,4% 18,3% 16,1% 17,2% 

De 25 a 
34 anys 

11,9% 15,8% 13,7% 6,1% 9,7% 7,8% 8,7% 13,9% 11,1% 

De 35 a 
44 anys 

8,4% 12,6% 10,3% 4,9% 9,0% 6,8% 9,8% 13,2% 11,3% 

De 45 a 
54 anys 

11,2% 14,9% 12,8% 7,4% 10,8% 8,9% 14,1% 17,8% 15,7% 

De 55 a 
64 anys 

18,2% 26,3% 22,1% 15,0% 23,4% 19,0% 19,6% 27,4% 23,1% 

TOTAL 12,1% 16,8% 14,3% 8,0% 12,5% 10,0% 12,8% 17,1% 14,7% 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Mercuri de la Diputació de Tarragona. 
 
  
 

6.2. Identificació de les necessitats d’orientació i 
formació per a l’ocupació. 

No es disposa d’informació disponible a l’àmbit territorial pel que fa a les necessitats 
d’orientació i formació per a l’ocupació i es requeriria d’un estudi específic per a poder 
obtenir la informació necessària sobre aquesta temàtica. 
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7. TEIXIT EMPRESARIAL 
 

7.1. Empreses  

L’any 2019 consten al Directori Central de Empreses de l’Institut Nacional d’Estadística 
un total de 6.071 empreses a l’àmbit territorial del Leader del Camp, distribuïdes pels 
diferents municipis com es pot visualitzar en el mapa. 

 
Mapa 14. Distribució de les empreses per municipis  

 

Font: DIRCE. Instituto Nacional de Estadística 

 

Pel que fa a la distribució de les empreses per municipis, un 38% dels municipis 
compten entre 5 i 20 empreses; un 29% compten amb entre 21 i 41 empreses; el 18% 
dels municipis compten amb entre 42 i 78 empreses, i un 15% dels municipis 
presenten entre 79 i 1.646 empreses.  

 
Gràfica 4. Distribució de les empreses per municipis  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del DIRCE. Instituto Nacional de 
Estadística 
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En relació amb la distribució d’aquestes empreses segons les dimensions dels 
municipis, el 42% de les empreses es troben en els municipis de més de 5000 
habitants, seguit pel 20% que es troben en els municipis de menys de 500 habitants. 
El 17% de les empreses estan en municipis d’entre 1.000 i 2.500 habitants, i el 13% en 
municipis d’entre 500 i 1.000 habitants. Per últim un 8% de les empreses es troben en 
municipis d’entre 2.500 i 5.000 habitants.  

 

Gràfica 5. Distribució de les empreses segons dimensions dels municipis  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del DIRCE Instituto Nacional de 
Estadística 

 

 

7.2. Sectors i subsectors econòmics presents al 
territori. Comptes de cotització 

El teixit empresarial del àmbit del Leader del Camp havia augmentat els centres de 
cotització entre els anys 2015 i 2019 al voltant d’1%, però en el darrer any (2019-2020) 
s’observa una reducció del 5,3% en tan sols un any.  

A la taula següent desgrana aquesta informació per sectors d’activitat i s’observa com 
la caiguda ha estat molt més important en el sector indústria i serveis, mentre que la 
construcció ja portava una tendència negativa i l’agricultura en canvi, és la única que 
augmenta en durant el període associat a la crisi de la Covid-19. 
 
Taula 13. Variació dels centres de cotització segons sector d’activitat.  

 Agricultura   Indústria   Construcció   Serveis   Total 

2015-19 -2,7% 1,0% -1,6% 1,5% 0,9% 

2019-20 4,2% -7,8% -2,3% -5,5% -5,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Mercuri, Diputació de Tarragona.  
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Als mapes següents es pot veure l’evolució del centres de cotització a nivell municipal. 
Així, els centres de cotització van créixer en un 56% dels municipis durant el període 
2015-19, mentre que el darrer any només un 30% dels municipis presenten números 
positius, i en canvi s’han reduït els centres de cotització en el 46% dels municipis.  

També s’observa com el Priorat és la comarca on més augmenten els centres de 
cotització entre el 2015-19 amb el 83% dels municipis que presenten números positius. 
Malauradament aquesta tendència no es manté durant el 2019-20 i com la resta de 
comarques de l’àmbit del Consorci, la pèrdua de centres de cotització és superior a la 
creació d’empreses durant aquest darrer any. 
 
 
 
Mapa 15. Variació dels centres de cotització entre els anys 2015-2019. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Mercuri, Diputació de Tarragona. 
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Mapa 16. Variació dels centres de cotització entre els anys 2019-2020. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Mercuri, Diputació de Tarragona. 
 
 
 

A continuació s’entra a detallar una mica més en profunditat la situació dels sectors 
primari i terciari, atès que són subsectors econòmics estratègics per al Consorci 
Leader de Desenvolupament Rural del Camp.  

 

7.2.1. Sector primari  

Les dades del sector primari s’obtenen a partir del cens agrari dels anys 2009 i 1999, 
respectivament.  

L’any 2009 l’àmbit territorial del Leader del Camp compta amb un total de 6.155 
explotacions, de les quals 6.078 explotacions, el 99%, compten amb superfície 
agrària útil (SAU). Comparant amb el període anterior, de l’any 1999, s’observa una 
reducció del 31% en el nombre total d’explotacions agràries i una reducció del 27% 
d’explotacions agràries amb SAU. Per tant, de 10 explotacions agràries que hi havia 
l’any 1999, se n’han perdut 3 l’any 2009.  

 

 

 

 

 

Gràfica 6. Explotacions totals i explotacions amb SAU. Anys 1999 i 2009.  
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens agrari de l’IDESCAT 

 

En la següent taula es pot veure l’evolució en el nombre de les explotacions amb 
SAU per municipis. D’aquesta manera, un 7,5% dels municipis han perdut més de la 
meitat, més del 50%, de les explotacions amb SAU; un 38% han perdut entre el 25% i 
el 50% de les explotacions amb SAU; el 33% han perdut fins al 25% de les explotacions 
amb SAU; mentre que un 18% dels municipis han guanyat en nombre d’explotacions 
amb SAU.  

 

Taula 14. Evolució del nombre d’explotacions amb SAU per municipis. Període 1999-
2009. 

MUNICIPIS QUE HAN 

PERDUT MÉS DEL 50% 

D’EXPLOTACIONS AMB SAU 

Borges del Camp, les; Duesaigües; Febró, la; Renau; 
Riba, la; Valls; Vilaverd 

MUNICIPIS QUE HAN 

PERDUT ENTRE EL 25% I EL 

50% D’EXPLOTACIONS AMB 

SAU 

Albiol, l'; Alcover; Aleixar, l; Alforja; Arbolí; Argentera, l'; 
Bonastre; Capafonts; Capçanes; Colldejou; Espluga de 
Francolí, l'; Falset; Figuera, la; Garidells, els; Marçà; 
Margalef; Masó, la; Maspujols; Masroig, el; Montblanc; 
Montmell, el; Morera de Montsant, la; Pont 
d'Armentera, el; Pradell de la Teixeta; Prades; 
Riudecanyes; Riudecols; Salomó; Secuita, la; Torre de 
Fontaubella, la; Vallclara; Vallmoll; Vilanova 
d'Escornalbou; Vilella Baixa, la; Vimbodí i Poblet 

MUNICIPIS QUE HAN 

PERDUT FINS AL 25% 

D’EXPLOTACIONS AMB SAU 

Alió; Barberà de la Conca; Bellmunt del Priorat; 
Blancafort; Botarell; Bràfim; Cabacés; Cabra del Camp; 
Cornudella de Montsant; Figuerola del Camp; 
Gratallops; Guiamets, els; Lloar, el; Molar, el; Montferri; 
Mont-ral ; Nulles; Pla de Santa Maria, el; Poboleda; 
Pratdip; Puigpelat; Rocafort de Queralt; Rodonyà; 
Rourell, el; Sarral; Solivella; Torroja del Priorat; 
Ulldemolins; Vespella de Gaià; Vilabella ; Vilanova de 
Prades ; Vilaplana; Vila-rodona 
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MUNICIPIS QUE HAN 

INCREMENTAT EL NOMBRE 

D’EXPLOTACIONS AMB SAU  

Bisbal de Falset, la; Conesa ;Forès; Llorac ; Masllorenç; 
Milà, el; Passanant i Belltall; Piles, les; Pira;  Pontils; 
Porrera;  Querol; Santa Coloma de Queralt; Savallà del 
Comtat; Senan; Vallfogona de Riucorb; Vilella Alta, la 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens agrari de l’IDESCAT 

 

 

Pel que fa a la superfície censada (hectàrees), l’any 2009 el conjunt de l’àmbit 
territorial disposa de 96.615 hectàrees de superfície agrària, de les quals 65.634 
hectàrees, el 69%, són superfície agrària útil (SAU). Si es comparen aquestes dades 
amb l’anterior període corresponent a l’any 1999, s’observa que hi ha hagut una 
pèrdua del 29% de les hectàrees de superfície agrària, i un 13% de la superfície 
agrària útil.  

 

Gràfica 7. Superfície agrària total i superfície agrària amb SAU. Anys 1999 i 2009.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens agrari de l’IDESCAT 

 

En la taula següent es pot veure l’evolució de la superfície agrària amb SAU per 
municipis. Així, el 8,6% dels municipis han perdut més del 50% de la superfície agrària 
amb SAU; el 22,6% han perdut entre el 25% i el 50% de la superfície agrària amb SAU; 
el 42% dels municipis han perdut fins a un 25% de la SAU; i en canvi, un 27% dels 
municipis han guanyat superfície agrària amb SAU.  

 

Taula 15.  Evolució de la superfície agrària amb SAU per municipis. Període 1999-2009. 

MUNICIPIS QUE HAN 

PERDUT MÉS DEL 50% DE 

Argentera, l'; Colldejou; Duesaigües; Febró, la; Morera 
de Montsant, la; Riba, la; Sarral; Ulldemolins 
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SUPERFÍCIE AGRÀRIA AMB 

SAU 
MUNICIPIS QUE HAN 

PERDUT ENTRE EL 25% I EL 

50% DE SUPERFÍCIE 

AGRÀRIA AMB SAU 

Albiol, l'; Aleixar, l'; Alforja; Bonastre; Borges del Camp, 
les; Capçanes; Falset; Figuera, la; Guiamets, els; Masó, 
la; Masroig, el; Montferri; Pira; Pontils; Pradell de la 
Teixeta; Renau; Riudecanyes; Riudecols; Vallclara; 
Vilanova d'Escornalbou; Vilella Baixa, la 

MUNICIPIS QUE HAN 

PERDUT FINS AL 25% DE 

SUPERFÍCIE AGRÀRIA AMB 

SAU 

Alcover; Alió; Arbolí; Cabacés; Capafonts; Conesa; 
Espluga de Francolí, l'; Figuerola del Camp; Forès; 
Garidells, els; Llorac; Marçà; Margalef; Maspujols; Milà, 
el; Molar, el; Montblanc; Montmell, el; Nulles; 
Passanant i Belltall; Pla de Santa Maria, el; Poboleda; 
Pont d'Armentera, el; Porrera; Pratdip; Rocafort de 
Queralt; Rourell, el; Salomó; Secuita, la; Senan; 
Solivella; Torre de Fontaubella, la; Vallfogona de 
Riucorb; Vallmoll; Valls; Vespella de Gaià; Vilabella; 
Vilanova de Prades; Vila-rodona 

MUNICIPIS QUE HAN 

INCREMENTAT EL NOMBRE 

DE SUPERFÍCIE AGRÀRIA 

AMB SAU  

Aiguamúrcia; Barberà de la Conca; Bellmunt del 
Priorat; Bisbal de Falset, la; Blancafort; Botarell; 
Bràfim; Cabra del Camp; Cornudella de Montsant; 
Gratallops; Lloar, el; Masllorenç; Mont-ral; Piles, les; 
Prades; Puigpelat; Querol; Rodonyà; Santa Coloma de 
Queralt; Savallà del Comtat; Torroja del Priorat; 
Vilaplana; Vilaverd; Vilella Alta, la; Vimbodí i Poblet 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens agrari de l’IDESCAT 

 

 

7.2.2. Sector terciari 

L’any 2019, darreres dades estadístiques disponibles, l’àmbit territorial del Leader del 
Camp presenta una oferta de 2.889 places de càmping, 1,870 places d’hotel i 1.570 
places de turisme rural.  

La següent gràfica mostra la distribució de les places dels diferents tipus 
d’establiments turístics a les comarques de l’àmbit del Leader del Camp. Així, la 
Conca de Barberà és la comarca que concentra més places de càmping i d’hotel, 
mentre que l’Alt Camp és la comarca amb més places de turisme rural, seguit pel 
Priorat i la Conca de Barberà. En canvi, l’oferta de places de càmping és inexistent a 
l’Alt Camp, però queda més repartida entre les altres comarques del Priorat, el Baix 
Camp i la Conca de Barberà, qui les encapçala.  
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Gràfica 8.  Distribució de les places d’establiments turístics a les comarques de 
l’àmbit del Leader del Camp, 2019. 

 

Dades: Avaluació Intermèdia de l’Estratègia Leader del Camp. Institut d’Estadística de 
Catalunya  

 

 

Pel que fa a l’evolució de les places d’allotjament de les diferents tipologies en les 
comarques de l’àmbit territorial del Leader del Camp pel període 2015-2019, a la 
següent gràfica es pot veure com la comarca de l’Alt Camp perd totes les places de 
càmping l’any 2019, així com també la Conca de Barberà perd el 6% de les places 
d’hotel, mentre que les comarques del Baix Camp i el Priorat incrementen el nombre 
de places d’hotel. Pel que fa a les places de turisme rural, totes les comarques, 
exceptuant els municipis del Tarragonès, presenten un increment en el nombre de 
places, essent la modalitat d’allotjament turístic que guanya més places l’any 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 9. Evolució de les places d’establiments turístics a les comarques de l’àmbit 
del Leader del Camp. Període 2015-2019. 
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Dades: Avaluació Intermèdia de l’Estratègia Leader del Camp. Institut d’Estadística de 
Catalunya  

 

 

 

7.3. Tipologia i anàlisi de l’ocupació generada en els 
darrers 5 anys. Contractacions per sectors d’activitat, 
segons tipologia, gènere, edat, i variacions  

 

Tal i com es pot veure a la següent gràfica sobre contractacions segons gènere, el 
56% de les contractacions realitzades el juny de 2020 han estat contractacions del 
gènere masculí, mentre que el 44% han estat contractacions del gènere femení.  

 

 

 

 

 

 

Gràfica 10. Contractacions segons gènere al conjunt de l’àmbit territorial del Leader 
del Camp. Juny 2020 

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

ALT CAMP BAIX CAMP CONCA DE
BARBERÀ

PRIORAT TARRAGONÈS BAIX PENEDÈS TOTAL

Places Campings Places Hotels Places Turisme Rural



 
45 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

 

La següent gràfica mostra les contractacions segons edat en el conjunt de l’àmbit 
territorial del Leader del Camp corresponents al juny de 2020. Es pot veure que el 37% 
de les contractacions realitzades corresponen al grup d’edat d’entre els 30 i els 44 
anys. Un 27% de les contractacions són de persones de 45 anys i més, i un 21% de 
persones d’entre 20 i 24 anys. El 15% de les contractacions realitzades corresponen al 
grup d’edat d’entre els 25 i els 29 anys, i un 5% corresponen a persones menors de 20 
anys.  

 

Gràfica 11. Contractacions segons edat al conjunt de l’àmbit territorial del Leader del 
Camp. Juny 2020 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

Per últim, les contractacions segons sectors d’activitat el juny de 2020 estan 
encapçalades en un 48% per les contractacions al sector de la indústria, seguit per un 
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43% de les contractacions en el sector dels serveis. Les contractacions en el sector de 
l’agricultura representen el 5% mentre que les de la construcció són el 4%.  

 

Gràfica 12. Contractacions segons sectors d’activitat al conjunt de l’àmbit territorial 
del Leader del Camp. Juny 2020 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

 

L’evolució de la contractació segons grups d’edat en aquests darrers 5 anys en el 
conjunt de l’àmbit territorial permet veure que hi ha hagut un retrocés d’un 7% en les 
contractacions de persones del grup d’edat comprès entre els 30 i els 44 anys. En 
canvi, increment 4 punts les contractacions de les persones de més de 45 anys. El 
grup de persones d’entre 25 i 29 anys presenta un lleuger increment de 0,6 punts, 
mentre que el grup de menys de 20 anys ha incrementat 1 punt les contractacions. 
Per últim, el grup de 20 a 24 anys incrementa quasi 3 punts les contractacions.  

 

En quant a l’evolució segons gènere, hi ha hagut un increment en 3 punts de les 
contractacions de dones, mentre que les dels homes han retrocedit aquests 3 punts.  

 

Pel que fa a l’evolució de les contractacions segons sectors d’activitat, les 
contractacions en el sector dels serveis han retrocedit 3 punts i mig, mentre que la 
resta de sectors d’activitat presenten lleugers increments en les contractacions: un 
tímid 0,26% en la construcció, un 1,39% en l’agricultura i un 1,86% en la indústria.  

 

 

 

7.5. Perfils professionals més demandats.  
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No es disposa d’informació a l’àmbit territorial pel que fa als perfils professionals més 

demandats i seria objecte de la realització d’un estudi específic.  
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8. SERVEIS A LES PERSONES 
 

8.1. Equipaments d’atenció a la gent gran  

A l’àmbit territorial del Leader del Camp hi ha un total de 14 residències amb una 
oferta de 911 places, i un total de 19 centres de dia amb una oferta de 336 places 
(dades disponibles corresponents a l’any 2018).  

 

Gràfica 13. Equipaments d’atenció a la gent gran. Nombre i places  

  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

 

 

En el següents apartats s’analitzen els diferents equipaments d’atenció a la gent gran.  

 

8.1.1. Residències 

Les 14 residències de l’àmbit territorial del Leader del Camp compten amb un total de 
911 places. En el següent mapa es pot visualitzar la seva distribució territorial per 
municipis i el nombre de places existents. 

 

 

 

 

 

 

Mapa 17. Distribució de les residències i nombre de places per municipis.   
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Mercuri, Diputació de Tarragona. 
 

La distribució per comarques de les residències permet veure que el 43% d’aquestes 
residències es troben a l’Alt Camp, el 29% a la Conca de Barberà, i el 14% 
respectivament a les comarques del Priorat i del Baix Camp. No hi ha residències als 
municipis del Tarragonès ni del Baix Penedès.  

 

Gràfica 14. Distribució de les residències per comarques  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

El nombre de places de residències per comarques presenta la següent distribució: 
el 43% de les places es troben a l’Alt Camp, seguit pel 31% de les places que es 
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localitzen a la Conca de Barberà. Un 18% es troben al Priorat, i el 8% al Baix Camp. El 
nombre de places de residències de l’àmbit territorial representen el 15% del total de 
places en residències de la província de Tarragona. 

 

Gràfica 15. Distribució de places de residència per comarques  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

 

Pel que fa a les places de residència segons tipus d’iniciativa i per comarques, es 
pot veure que a la Conca de Barberà predominen les places públiques, mentre que al 
Priorat només hi ha places d’iniciativa mercantil. A l’Alt Camp hi ha un cert predomini 
de places d’iniciativa social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 16. Distribució de places de residència segons tipus d’iniciativa i per 
comarques  
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

 

La distribució de les residències segons les dimensions dels municipis és la 
següent: el 50% de les residències es troben en els municipis de més de 5000 
habitants, seguit pel 22% que es troben en municipis d’entre 1000 i 2500 habitants, i 
el 21% que es troben en municipis d’entre 2.500 i 5.000 habitants. Un 7% de les 
residències es troben en municipis de menys de 500 habitants, i els municipis d’entre 
500 i 1000 habitants no compten amb cap residència.  

 

Gràfica 17. Distribució de les residències segons les dimensions dels municipis 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

Pel que fa a la distribució de les places de residència segons les dimensions dels 
municipis, els municipis amb més de 5000 habitants compten amb el 52% de les 
places de residència del conjunt de l’àmbit territorial del Leader del Camp. El 31% de 
les places es troben en els municipis d’entre 2500 i 5000 habitants, el 13% en els 
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municipis d’entre 1000 i 2500 habitants i el 4% en els municipis de menys de 500 
habitants. Els municipis d’entre 500 i 1000 habitants no compten amb cap plaça de 
residència, atès que no hi ha residències.  

 

Gràfica 18. Distribució de les places de residències segons les dimensions dels 
municipis 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

 

 

 

8.1.2. Centres de dia  

La distribució per comarques dels centres de dia és bastant similar a la de les 
residències.  

En el següent mapa es pot veure la distribució dels centres de dia per municipis i el 
nombre de places de centre de dia existents.  

 

 

 

 

 

. Mapa 18. Distribució dels centres de dia i nombre de places per municipis.   
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Mercuri, Diputació de Tarragona. 
 

 

Així, el 50% dels centres de dia es troben a l’Alt Camp i el 22% a la Conca de Barberà, 
seguit pel 17% que es troben al Priorat, i per últim, l’11% dels centres de dia estan al Baix 
Camp. No hi ha centres de dia als municipis de l’àmbit territorial del Leader 
corresponents al Tarragonès i al Baix Penedès 

 

Gràfica 19. Distribució dels centres de dia per comarques  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

Les places de centres de dia per comarques es concentren especialment a l’Alt 
Camp, representant el 59% de les places. Un 23% es troben a la Conca de Barberà, un 
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10% al Priorat i el 8% al Baix Camp. Les places de centre de dia de l’àmbit residencial 
representen el 15% del total de places de centre de dia de la demarcació de Tarragona.  

 

Gràfica 20. Distribució de places de centres de dia per comarques  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

 

 

 

Si s’observa la distribució de places de centre de segons el tipus d’iniciativa i la seva 
distribució per comarques, es pot veure que la comarca de l’Alt Camp és la comarca 
que té places de les tres tipologies: d’iniciativa mercantil, d’iniciativa social i d’entitat 
pública. Al la Conca de Barberà no hi ha places de centre de dia d’iniciativa social, 
mentre que al Baix Camp no hi ha places de centre de dia d’iniciativa mercantil. Hi ha 
places de centre de dia ofertades per entitats públiques a totes les 4 comarques, amb 
predomini de l’Alt Camp i de la Conca de Barberà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 21 Distribució de places de centres de dia segons tipus d’iniciativa per 
comarques  
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

 

La distribució dels centres de dia segons les dimensions dels municipis mostra que 
el 42% dels centres es troben en els municipis més grans, de més de 5.000 habitants. 
Un 21% respectivament es troben repartits entre els municipis de 1000 a 2500 
habitants i en els municipis de menys de 500 habitants. El 16% dels centres de dia es 
troben en els municipis de 2.500 a 5.000 habitants. I no hi ha cap centre de dia en els 
municipis de 500 a 1.000 habitants.  

 

 Gràfica 22. Distribució dels centres de dia segons les dimensions dels municipis 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

Pel que fa a la distribució de les places dels centres de dia segons les dimensions 
dels municipis, el 53% del total de les places de centres de dia de l’àmbit territorial es 
troben en els municipis més grans, de més de 5.000 habitants. El 17% de les places es 
troben en els municipis d’entre 1.000 i 2.500 habitants, el 16% en els municipis de 
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menys de 500 habitants, i el 14% en els municipis d’entre 2.500 i 5.000 habitants. Els 
municipis de 500 a 1000 habitants no compten amb cap plaça de centre de dia, atès 
que no hi ha aquest tipus d’equipament.  

 

Gràfica 23. Distribució de les places de centres de dia segons les dimensions dels 
municipis 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

 

Per acabar aquest apartat, a l’àmbit territorial del Leader del Camp no hi ha cap 
habitatge tutelat.  

 

 

8.2. Centres educatius  

 

L’àmbit territorial del Leader del Camp, segons les dades disponibles corresponents a 
l’any 2018, compta amb un total de 72 centres d’educació infantil, 74 centres 
d’educació primària, 13 centres d’educació secundària, 6 centres que imparteixen 
algun cicle formatiu de grau mig, i 3 centres que imparteixen algun cicle formatiu 
de grau superior.  

L’alumnat d’aquests centres es distribueix de la següent manera: 2.465 alumnes a 
educació infantil, 5.632 alumnes a educació primària, 3.389 alumnes a educació 
secundària, 620 alumnes als cicles formatius de grau mig i 408 alumnes als cicles 
formatius de grau superior.  

Gràfica 24. Nombre de centres educatius i nombre de places segons tipologia. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

 

 

8.2.1. Centres d’educació infantil 

A l’àmbit territorial hi ha un total de 72 centres d’educació infantil, que acullen a 
2.465 infants (dades corresponents a l’any 2018). 

 

Mapa 19. Distribució dels centres d’educació infantil per municipis.   

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Mercuri, Diputació de Tarragona. 
 

Totes les comarques de l’àmbit territorial presenten algun centre d’educació infantil. 
El 38% dels centres d’educació infantil es troben a l’Alt Camp, seguit pel 21% que es 
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troben a la Conca de Barberà. El 19% es localitzen al Priorat, i el 15% al Baix Camp. El 
4% dels centres estan al Baix Penedès, i el 3% al Tarragonès.  

 

Gràfica 25. Distribució dels centres d’educació infantil segons comarques 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

 

Segons les dimensions dels municipis, el 32% dels centres d’educació infantil es 
troben als municipis de fins a 500 habitants, i el 26% als municipis d’entre 500 i 1000 
habitants. El 18% es troben als municipis d’entre 1000 i 2500 habitants, el 17% als 
municipis de més de 5000 habitants, i el 7% restant als municipis d’entre 2500 i 5000 
habitants.  

 

Gràfica 26. Distribució dels centres d’educació infantil segons dimensions dels 
municipis 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 
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L’àmbit territorial compta amb un total de 74 centres d’educació primària i un total 
de 5.632 estudiants en aquest nivell educatiu (dades corresponents a l’any 2018). 

 

Mapa 20. Distribució dels centres d’educació primària per municipis.   

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Mercuri, Diputació de Tarragona. 
 

 

La distribució territorial dels centres d’educació primària segons comarques mostra 
que el 38% dels centres d’educació primària es troben a l’Alt Camp. Un 20%, 
respectivament, es localitzen al Priorat i a la Conca de Barberà. El Baix Camp compta 
amb el 15% dels centres d’educació primària, mentre que el Baix Penedès acull el 4%, 
i el Tarragonès, el 3% dels centres d’educació primària de l’àmbit territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 27. Distribució dels centres d’educació primària segons comarques 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

 

 

Pel que fa a la distribució dels centres d’educació primària segons les dimensions 
dels municipis, el 34% dels centres de primària es troben en municipis de menys de 
500 habitants, i un 26% es troben en municipis d’entre 500 i 1000 habitants. El 17% dels 
centres de primària es troben en municipis d’entre 1000 i 2500 habitants, i el 16% en 
municipis de més de 5000 habitants. El 7% es troben en municipis d’entre 2500 i 5000 
habitants.  

 

Gràfica 28. Distribució dels centres d’educació primària segons dimensions dels 
municipis 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 
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L’àmbit territorial del Leader del Camp compta amb un total de 13 centres d’educació 
secundària (ESO) i 3.389 alumnes (dades corresponents a l’any 2018).  

 

Mapa 21 . Distribució dels centres d’educació secundària per municipis.   

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Mercuri, Diputació de Tarragona. 
 

 

La distribució dels centres d’educació secundària per comarques és la següent: el 
46% dels centres de secundària es troben a l’Alt Camp, seguit pel 31% dels centres de 
secundària, que es troben a la Conca de Barberà. Un 15% dels centres de secundària 
es troben al Priorat, i un 8% al Baix Camp. Els municipis del Tarragonès i del Baix 
Penedès no compten amb centres d’educació secundària.  

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 29. Distribució dels centres d’educació secundària segons comarques 



 
62 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona 

 

En quant a la distribució dels centres de secundària segons les dimensions dels 
municipis, el 61% dels centres de secundària es troben en els municipis de més de 
5000 habitants, i el 23% en els municipis d’entre 2500 i 5000 habitants. Un altre 8% 
dels centres de secundària, respectivament, es localitzen en els municipis d’entre 1000 
i 2500 habitants, i de 500 a 1000 habitants. Els municipis de menys de 500 habitants 
no compten amb centre d’educació secundària.  

 

Gràfica 30. Distribució dels centres d’educació secundària segons dimensions dels 
municipis 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Mercuri, Diputació de Tarragona  
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En el següent apartat es recull la connectivitat a Internet dels diferents municipis de 
l’àmbit territorial del Leader del Camp, a 4 nivells: connectivitat fins a 30 Mbps, 
connectivitat fins a 100 Mbps, cobertura 3G i cobertura 4G.  

 

8.3.1. Cobertura ≥ 30 Mbps 

La cobertura ≥ 30 Mbps significa el servei amb ADSL. El següent mapa i les gràfiques 
corresponents permeten visualitzar els municipis segons el percentatge la seva 
població amb cobertura ≥ 30 Mbps.  

 

Mapa 22. Connectivitat ≥ 30 Mbps per municipis 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio de Asuntos Tecnológicos y 
Transformación Digital. 
 

Així, el 45% dels municipis tenen entre el 76% i el 99% de cobertura ≥ 30 Mbps ; un 22% 
de municipis tenen 0% de cobertura ≥ 30 Mbps (Arbolí: Bisbal De Falset (La); 
Blancafort; Capafonts; Colldejou; Conesa; Febró (La); Figuera (La); Forès; Llorac; 
Passanant i Belltall; les Piles; Pontils; Pradell de la Teixeta; Renau; Rocafort De Queralt; 
Savallà del Comtat; Senan; Vallclara; Vallfogona De Riucorb); per contra, un 14% tenen 
100% de cobertura ≥ 30 Mbps (Bràfim; Duesaigües; Falset; Garidells (Els); Guiamets 
(Els); Lloar (El); Margalef; LA Masó; Milà (El); EL Rourell; Vilanova De Prades; Vilella Alta 
(La); Vilella Baixa (La); un 9% dels municipis tenen una cobertura d’entre el 26% i el 
50%; i un 5% respectivament dels municipis tenen una cobertura del 51% al 75% i de 
l’1% al 25%.  

En quant a la població, el 81% dels habitants de l’àmbit territorial del Leader del Camp 
tenen una cobertura ≥ 30 Mbps d’entre el 76% i el 99%; un 6% dels habitants tenen el 
100% de cobertura ≥ 30 Mbps; un 4% d’habitants entre el 51% i el 75% de cobertura; un 
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3% entre el 26% i el 50% de cobertura, però també un 3% dels habitants tenen 0% de 
cobertura, i un 2% tenen entre 1% i 25% de cobertura ≥ 30 Mbps. 

 
 
Gràfica 31. Municipis i població amb cobertura ≥ 30 Mbps  

  
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio de Asuntos Tecnológicos y 
Transformación Digital. 
 

 

8.3.2. Cobertura ≥ 100 Mbps 

La cobertura ≥100 Mps representa el servei amb fibra òptica. El mapa i les gràfiques 
mostren el grau de cobertura ≥100 Mps de l’ambit territorial del Leader del Camp.  

En aquest sentit, es pot veure que el 83% dels municipis no tenen cobertura ≥100 Mps. 
Tan sols un 3% dels municipis compten amb el 100% de cobertura ≥100 Mps. Un 9% 
tenen entre el 76% i el 99% de cobertura ≥100 Mps, i un altre 3% entre el 51% i el 75% 
de cobertura ≥100 Mps. Per últim un 2% dels municipis tenen entre el 26% i el 50% de 
cobertura ≥100 Mps. Analitzant aquesta mateixa dada per la població, les dades 
indiquen que tan sols un 4% de la població de l’àmbit territorial compta amb el 100% 
de cobertura ≥100 Mps, i un 35% compta amb una cobertura ≥100 Mps  d’entre el 76% 
i el 99%. En canvi, un 45% de la població no té cobertura ≥100 Mps. Un 15% de la 
població té una cobertura ≥100 Mps d’entre el 51% i el 75%, i un 1% de la població té 
una cobertura ≥100 Mps d’entre el 26% i el 50%.  

 

 

 

Mapa 23. Connectivitat ≥ 100 Mbps per municipis  
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio de Asuntos Tecnológicos y 
Transformación Digital. 
 

 

Gràfica 32. Municipis i població amb cobertura ≥ 100 Mbps  

  
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio de Asuntos Tecnológicos y 
Transformación Digital. 
 

8.3.3. Cobertura 3G 

Pel que fa a la cobertura 3G, el 64% dels municipis de l’àmbit territorial del Leader del 
Camp disposa del 100% de cobertura 3G, i un 34% d’entre el 76% i el 99% de cobertura. 
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Un 2% dels municipis, tan sols, compta una cobertura 3G d’entre el 51% i el 75%. A 
efectes de població, el 78% de la població de l’àmbit territorial compta amb el 100% de 
cobertura 3G, i un 22% amb una cobertura 3G d’entre el 76% i el 99%. El 0,23% de la 
població té una cobertura d’entre el 51% i el 75%.  

 

Mapa 24. Cobertura 3G per municipis  

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio de Asuntos Tecnológicos y 
Transformación Digital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 33. Municipis i població amb cobertura 3G  
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio de Asuntos Tecnológicos y 
Transformación Digital. 
 

 

8.3.4. Cobertura 4 G 

Per últim, pel que fa a la cobertura 4G, el 39% dels municipis compten amb el 100% 
de la cobertura 4G, i el 51% dels municipis tenen una cobertura 4G d’entre el 76% i el 
99%. Tan sols un 4% dels municipis tenen una cobertura d’entre el 51% i el 75%, un 3% 
d’entre el 1% i el 25% de cobertura 4G, un 2% dels municipis tenen una cobertura 
d’entre el 26% i el 50%, i un 1% no tenen cap cobertura 4G. Pel que fa a la població, el 
58% dels habitants compten amb el 100% de la cobertura 4G, i el 41% amb una 
cobertura 4G d’entre el 76% i el 99%. Tan sols un 1% de la població té una cobertura 4G 
d’entre el 51% i el 75%. Un 0,4% de la població té una cobertura d’entre l’1% i el 25%. Un 
0,25% entre el 26% i el 50% de cobertura 4G, i un 0,05% no disposa de cobertura 4G.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 25. Cobertura 4G per municipis  
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio de Asuntos Tecnológicos y 
Transformación Digital. 
 
 
Gràfica 34. Municipis i població amb cobertura 4G  

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio de Asuntos Tecnológicos y 
Transformación Digital. 
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L’evolució en els habitatges iniciats als municipis de l’àmbit territorial Leader del 
Camp permet veure que hi ha un progressiu creixement en els habitatges iniciats des 
de l’any 1990 arribant al seu màxim l’any 2006, amb 2.072 habitatges iniciats. A partir 
d’aquest any, hi ha una davallada brusca dels habitatges iniciats, coincidint amb 
l’entrada de la crisi econòmica. Des d’aleshores, l’evolució en els habitatges iniciats ja 
no es recupera i es manté més o menys estable entorn al centenar d’habitatges 
iniciats cada any en tot el conjunt territorial, fins al 2013, on torna a davallar arribant al 
valor mínim de 25 habitatges iniciats l’any 2014. En els anys més propers els valors dels 
habitatges iniciats remunten lleugerament i s’aprecia una lleugera tendència a l’alça, 
fins arribar als 62 habitatges iniciats l’any 2019 en tot l’àmbit territorial.  

 

Gràfica 35. Evolució dels habitatges iniciats. Període 1991-2019. Total àmbit Leader del 
Camp i comarques. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’habitatge de la Generalitat de Catalunya 

 

 

 

 

Pel que fa a l’evolució en els habitatges acabats, es pot veure que la dinàmica segueix 
un patró similar a la que s’observa en els habitatges iniciats. Així, entre els anys 2005 i 
2007 s’obtenen els pics màxims pel que fa als habitatges finalitzats, situant-se el pic 
màxim de l’àmbit territorial del Leader del Camp l’any 2007 amb 1770 habitatges 
finalitzats. A partir d’aquest any, arriba la crisi econòmica i amb l’esclat de la bombolla 
de la construcció, hi ha una davallada brusca arribant als seus mínims l’any 2014. A 
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partir d’aquest any, hi ha una lleugera remuntada en els habitatges finalitzats arribant 
a la xifra de 67 habitatges finalitzats l’any 2019.  

 

Gràfica 36. Evolució dels habitatges finalitzats. Període 1991-2019. Total àmbit Leader 
del Camp i comarques. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’habitatge de la Generalitat de Catalunya 

 

Per finalitzar aquest apartat, cal dir que les dades disponibles sobre la tipologia 
d’habitatges corresponen a l’any 2011, i no estan disponibles dades més actualitzades. 
Per aquest motiu, no s’incorpora l’anàlisi d’aquestes dades.  

 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
0

9
20

0
8

20
0

7
20

0
6

20
0

5
20

0
4

20
0

3
20

0
2

20
0

1
20

0
0

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

19
94

19
93

19
92

19
91

19
90

Alt Camp Baix Camp Baix Penedès

Conca de Barberà Priorat Tarragonès

Àmbit Leader



 
71 

9. IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 

QUE INTERVENEN EN L’ÀMBIT 

DEL DESENVOLUPAMENT AL 

TERRITORI LEADER 
 

Els principals actors que intervenen en l’àmbit del desenvolupament al territori 
Leader es recullen en la següent taula. Aquests actors són els agents clau que es tenen 
en compte per a la seva implicació i participació en aquest projecte.   

La difusió i comunicació del projecte s’ha adreçat en un primer terme, a aquests actors 
principals beneficiaris del projecte i, en segon terme, a la resta d’agents i població local 
de l’àmbit d’actuació i de la resta del territori català. 

 

Taula 16. Actors que intervenen en l’àmbit del desenvolupament al territori Leader 

 

 

 

 

Territori

• Universitat Rovira i Virgili
• Diputació de Tarragona 
• Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona

Alt Camp

• Oficina Comarcal del 
DAR Alt Camp 

• Consell Comarcal de 
l’Alt Camp 

• Tasta l’Alt Camp 
• VallsGenera 
• Paisatge de la Plana 
de Secà 

• Cellers Singulars
• Bodega Vives Ambro
• Cooperativa Vinícola 
de Nulles

• Celler Cooperatiu i 
Secció de Crèdit de 
Vila-rodona

Baix Camp

• Oficina Comarcal del 
DAR Baix Camp 

• Promoció Econòmica 
Baix Camp 

Baix Penedès

• Oficina Comarcal del 
DAR Baix Penedès
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Font: Consorci Leader del Camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conca de Barberà

• Oficina Comarcal del 
DAR Conca de 
Barberà 

• Fet a la Conca 
• Conca 5.1 
• Museu de la Vida Rural
• Concactiva 
• Agència de l’Energia 
de la Conca de 
Barberà 

• Paratge Natural 
d’Interès Natural de 
Poblet

• Cooperativa Vinícola 
de Sarral

• Cooperativa Agrícola 
de Barberà de la 
Conca 

• Consell Comarcal 
Conca de Barberà

Priorat

• Oficina Comarcal del 
DAR Priorat 

• Consell Comarcal del 
Priorat

• Prioritat 
• Parc Natural del 
Montsant 

• Cooperativa de 
Cornudella de 
Montsant 

• Cooperativa Falset –
Marçà

• VITEC (Parc 
Tecnològic del vi) 

• Associació 
d'Oleïcultors del 
Priorat 

• Priorat Enoturisme 
• Comissió del Paisatge 
i la Sostenibilitat 

Tarragonès

• Oficina Comarcal del 
DAR Tarragonès 

• Serveis Territorials de 
la Generalitat de 
Catalunya 
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10. ELABORACIÓ DE L’INDICADOR 

SINTÈTIC 
10.1. Sistema d’indicadors estratègics 

Els indicadors sintètics són l’agregació en un únic indicador, d’indicadors parcials d’un 
determinat component. Per a elaborar-lo s’escullen un conjunt  d’indicadors que es 
consideren rellevants a l’hora de definir allò que es vol mesurar, i s’agreguen de 
manera convenient per a elaborar un nou indicador que resumeix les característiques 
comunes a tots ells. Un indicador sintètic és, doncs, una manera objectiva de definir 
un aspecte que ve determinat per diferents variables.  

En el present treball, d’indicador sintètic que es planteja té per objectiu mostrar el 
grau de vulnerabilitat municipal dels municipis objecte de l’estudi, entès com el risc 
de cadascun dels municipis de  no tenir garantida la seva pervivència futura 
d’acord amb una combinació de factors. Així, un valor baix de l'indicador indica que 
aquell municipi té un risc baix de tenir afectada la seva pervivència futura, és a dir, té 
assegurada la seva continuïtat; mentre que un valor alt de l’indicador significa que 
aquell municipi té un alt risc de no tenir garantida la seva supervivència, fins al punt 
que pot acabar despoblant-se. 

Aquesta vulnerabilitat ve definida per l’exposició del territori a  riscos de tres 
dimensions (demogràfica, econòmica i de serveis), com també al grau de capacitat 
per afrontar-os. Per a la elaboració d’aquest indicador sintètic, s’ha partit d’un conjunt 
d’indicadors estratègics que incideixen en el desenvolupament dels municipis i que 
permeten determinar el posicionament dels municipis dins l’àmbit territorial del 
Leader del Camp.  
 
Aquests indicadors han estat seleccionats en base a unes característiques, amb 
l’objectiu de garantir l’obtenció d’un indicador que sigui fàcilment calculable en un 
futur, que inclogui diferents òptiques (demogràfica, econòmica i social), així com 
que es nodreixi de dades objectives i disponibles. Aquestes característiques són: 
 

 Intel·ligibilitat: indicadors sintètics de fàcil lectura. 
 Replicabilitat i objectivitat: l’origen de les dades és fàcilment identificable i  

fàcils de replicar en el futur. 
 Disponibilitat. Es tracta de dades que estan disponibles a nivell municipal. 
 Àmbits diferents. S’escullen indicadors de diferents àmbits: demogràfics, 

econòmics i de serveis.  
 

En la següent taula es presenta el sistema d’indicadors  estratègics seleccionats, i 
se n’argumenta la seva importància en relació al grau de vulnerabilitat d’un municipi. 
Ws tracta d’un sistema integrat per  11 indicadors, dels quals 4 són demogràfics, 3 
econòmics i 4 de serveis 2.  
 
 

                                                           
2 Hagués estat desitjable incorporar un indicador relacionat amb l’habitatge (% d’habitatges principals 
respectes els habitatges buits i secundaris), atesa la seva importància, però s’ha descartatl fet que els dades 
disponibles són poc actualitzades (2011). Malgrat això, es recomana que, en futures actualitzacions e l’indicador, 
es revisi la disponibilitat d’aquestes dades i s’incorporin en el càlcul de l’indicador sintètic.  
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  Taula 17. Sistema d’indicadors estratègics  

Àmbit Indicador Càlcul i font de dades Importància de l’indicador estratègic en relació al grau de vulnerabilitat 

Demogràfic Indicador 1.  
 
ÍNDEX 
D’ENVELLIMENT  
 

[Població > 65 anys / Població < 
15 anys] * 100 
 
Font: Institut d’Estadística de 
Catalunya. Població per grans 
grups d’edat quinquennals i 
sexe. Padró municipal 
d’habitants. Any 2019 
 

Un major índex d’envelliment implica una major proporció de persones d’edat 
avançada respecte al grup de població inferior als 15 anys, i indica un progressiu 
envelliment de la població, vinculat a una progressiva pèrdua de la capacitat de 
generar economia en el sí del municipi i increment de persones en situació de 
dependència. 

Indicador 2.  
 
ÍNDEX DE 
SOBREENVELLIMENT  
 

[Població > 85 anys / Població 
<65 anys] * 100 
 
Font: Institut d’Estadística de 
Catalunya. Població per grans 
grups d’edat quinquennals i 
sexe. Padró municipal 
d’habitants. Any 2019 
 

Indica la població de 85 anys i més per cada 100 habitants de 65 anys i més. Com 
major sigui aquest valor, més sobreenvellida és la població d’un territori i, a priori, 
hi ha més població dependent de serveis que pot presentar més necessitats a curt 
termini. 

Indicador 3.  
 
TAXA DE POBLACIÓ 
< 40 ANYS (%) 

[Població < 40 anys / Població 
total] * 100 
 
Font: Institut d’Estadística de 
Catalunya. Població per grans 
grups d’edat quinquennals i 
sexe. Padró municipal 
d’habitants. Any 2019 

Una major taxa de població < 40 anys indica un major % de persones en edat 
reproductiva i també en edat i amb trajectòria per a generar activitat econòmica 
en el municipi. Per tant, un major valor d’aquest indicador redueix la vulnerabilitat 
del municipi. També indica la possibilitat d’un relleu generacional sempre i quan 
aquesta població jove no acabi emigrant. 

Indicador 4.  
 

[Població 2019-població 2015) / 
població 2015] * 100 
 

Un valor negatiu de l’evolució de la població indica que el municipi té una 
tendència a la pèrdua de població, fet que contribueix a una pèrdua d’actius 
humans per a la seva dinamització.  
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EVOLUCIÓ DE LA 
POBLACIÓ 2015-2019 
(%)  
 

Font: Institut d’Estadística de 
Catalunya. Padró municipal 
d’habitants. Any 2019 i any 2015  
 
 

Econòmic Indicador 5.  
 
TAXA D’OCUPACIÓ (%) 

[Població activa ocupada / 
població activa total] * 100  
 
Font: Mercuri. Sistema 
d’informació socioeconòmica 
local.. Taxa d’ocupació per 
franja d’edat.  Dades any 2020 
 

Un valor elevat en la taxa d’ocupació indica que la població activa compta amb 
una feina i genera productes i serveis i és menys vulnerable.  

Indicador 5.  
 
TAXA D’ ATUR  
REGISTRAL (%) 

Mesura la relació existent entre 
l'atur registrat i una 
aproximació a la població activa 
registrada 
 
 
Font: Observatori del Treball i 
Model Productiu. Atur per 
municipis i comarques.  
Dades any 2020 
 

L’indicador mostra la mostra la relació entre la població aturada i la població activa 
d’un territori. Com major sigui la taxa, més vulnerabilitat té el territori, atès que els 
seus habitants no disposen d’una estabilitat laboral i econòmica necessàries per 
a una bona qualitat de vida. 
 

Indicador 6.  
 
NOMBRE 
EMPRESES/100 
HABITANTS  

[Número empreses *100] * 
Número habitants   
 
Font: Institut d’Estadística de 
Catalunya. Comptes de 
cotització a nivell municipal.  
Població per grans grups 
d’edat quinquennals i sexe. 

Un major nombre d’empreses per cada 100 habitants indica un major dinamisme 
empresarial, que determina fet que pot afavorir l’ocupabilitat en el municipi. 
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Padró municipal d’habitants. 
Any 2019 

 
 

Serveis Indicador 7.  
 
DISPONIBILITAT 
D’ENSENYAMENT 
PRIMARI 

(Nombre d’alumnes 
escolaritzats en educació 
primària /infants de 5 a 12 anys 
del municipi)*100 
Font: Departament 
d’Ensenyament. Centres 
d’educació infantil i primària. 
Curs 2018-2019 
 
Institut d’Estadística de 
Catalunya. Població per grans 
grups d’edat anuals. Padró 
municipal d’habitants. Any 
2019 
 
 

Aquesta taxa indica el nombre d’alumnes escolaritzats al municipi, en relació al 
nombre d’infants empadronats al municipi. Un valor de l’ 1  voldria dir que tots els 
alumnes del municipi estan escolaritzats en el mateix municipi. Una taxa major 
que 1 indica que hi ha més alumnes escolaritzats en educació primària que infants 
d’aquesta edat (pot ser que vinguin alumnes de municipis veïns), mentre que un 
valor inferior a 1 indica que i ha més  alumnes en edat de cursar primària que 
alumnes escolaritzats. Per tant, a major valor de l’indicador, major vulnerabilitat.  

Indicador 8. 
 
TAXA DE COBERTURA 
DE SERVEIS PER A LA 
GENT GRAN 

[(Nombre de places disponibles 
en centres de dia + places 
disponibles residències) 
/Població major de 65 anys ] 
*100 
 
Font: Diputació de Tarragona. 
Mercuri.  
Dades any 2020 
Institut d’Estadística de 
Catalunya. Població per grans 
grups d’edat quinquennals i 

La no disponibilitat de serveis per a la gent gran en un municipi (centre de dia, 
residència) pot comportar un aïllament d’aquestes persones  a la seva llar i una 
insuficient cura de la seva persona. Alhora, pot suposar un incentiu d’aquestes 
persones a traslladar-se a altres nuclis que sí que disposin dels seus serveis, o fins 
i tot a casa de familiars seus que visquin en altres municipis. Per altra banda, la no 
existència d’aquests serveis, també pot condicionar la conciliació laboral i familiar 
per a les persones cuidadores limitant les seves possibilitats laborals; motiu per 
plantejar-se anar a viure a una localitat més gran o amb aquests serveis a prop. 
Per tant, la no disponibilitat d’aquests serveis contribueix a la vulnerabilitat del 
municipi. Alhora, el fet que les places siguin escasses pot suposar una insuficient 
prestació d’aquests serveis.  
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sexe. Padró municipal 
d’habitants. Any 2020 
 

Indicador 10.  
GRAU DE 
CONNECTIVITAT A 
XARXES FIXES 

Percentatge de cobertura de a 
població en aquelles cobertura 
fixa que es pot considerar apta 
per al teletreball:  dades > 100 
mB i cobertura 4G 
 
Font: Ministerio de Asuntos 
Tecnológicos y Transformación 
Digital. Any 2019 

La connectivitat a internet és imprescindible per a la realització d’activitats 
professionals en el sí del municipi. Un deficient grau de connectivitat és un fre 
per a empreses i per a professionals independents a treballar des del municipi. 
Per tant, aquest indicador contribueix també a la vulnerabilitat del municipi.  

Indicador 11.  
GRAU DE 
CONNECTIVITAT A 
XARXES MÒBILS 

Percentatge de cobertura de a 
població en aquelles cobertures 
mòbils  que es poden 
considerar aptes per al 
teletreball:  dades > cobertura 
4G 
Font: Ministerio de Asuntos 
Tecnológicos y Transformación 
Digital. Any 2019 

La connectivitat a internet és imprescindible per a la realització d’activitats 
professionals en el sí del municipi. Un deficient grau de connectivitat és un fre 
per a empreses i per a professionals independents a treballar des del municipi. 
Per tant, aquest indicador contribueix també a la vulnerabilitat del municipi. 

     Font: elaboració pròpia  
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10.2. Mètode d’obtenció de l’indicador sintètic 

Per al càlcul de l’indicador sintètic, s’han tipificat els valors de cadascun dels 
indicadors, amb l’objectiu de poder  comparar i integrar les dades dels 11 
indicadors analitzats.  
 
El valor final de l’indicador sintètic s’obté d’integrar, per a cadascun dels municipis, les 
dades de cadascun dels valors tipificats.  
 
Per a fer-ho l’operació realitzada ha estat:  
 
Indicador sintètic= (suma valors dels indicadors favorables a la vulnerabilitat) – 
(suma indicadors no favorables a la vulnerabilitat) 
 
 
En el següent quadre es mostra cadascun dels indicadors estratègics, així com és el 
seu comportament en relació a la vulnerabilitat, informació que s’ha tingut en compte 
a l’hora de calcular  l’indicador sintètic. 
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10.3. Resultats de l’indicador sintètic per a tots els 
municipis 

A la taula 18 es mostra el llistat dels municipis de l’àmbit territorial, ordenats per odre 
alfabètic, i el corresponent valor de l’índex de vulnerabilitat. A la taula 19, es mostra el 
mateix llistat, ordenat per ordre de major a menor valor de puntuació de l’indicador 
sintètic. 

                          Taula 18. Puntuació indicador sintètic per municipis (ordre alfabètic) 

Comarca Municipi 
Puntuació 
indicador 
sintètic 

Alt Camp Aiguamúrcia -0,57 
Baix Camp Albiol, l' -3,05 
Alt Camp Alcover -5,23 
Baix Camp Aleixar, l' -0,83 
Baix Camp Alforja -2,12 
Alt Camp Alió -1,48 
Baix Camp Arbolí 7,12 
Baix Camp Argentera, l' 7,91 
Conca de Barberà Barberà de la Conca -0,07 
Priorat Bellmunt del Priorat 0,37 
Priorat Bisbal de Falset, la -1,33 
Conca de Barberà Blancafort -1,60 
Baix Penedès Bonastre -1,27 
Baix Camp Borges del Camp, les -3,32 
Baix Camp Botarell -5,48 
Alt Camp Bràfim -4,22 
Priorat Cabacés 1,50 
Alt Camp Cabra del Camp 0,70 
Baix Camp Capafonts -0,41 
Priorat Capçanes -2,72 
Baix Camp Colldejou 5,90 
Conca de Barberà Conesa 10,61 
Priorat Cornudella de Montsant -0,96 
Baix Camp Duesaigües 5,20 
Conca de Barberà Espluga de Francolí, l' -2,43 
Priorat Falset -7,73 
Baix Camp Febró, la 14,81 
Priorat Figuera, la 5,43 
Alt Camp Figuerola del Camp 0,72 
Conca de Barberà Forès 9,00 
Alt Camp Garidells, els -0,21 
Priorat Gratallops -5,63 
Priorat Guiamets, els -7,87 
Priorat Lloar, el 0,83 
Conca de Barberà Llorac 3,32 
Priorat Marçà 5,47 
Priorat Margalef -3,52 
Baix Penedès Masllorenç -0,77 
Alt Camp Masó, la -1,76 
Baix Camp Maspujols -4,90 
Priorat Masroig, el -2,69 
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Alt Camp Milà, el -7,88 
Priorat Molar, el -0,44 
Conca de Barberà Montblanc -6,73 
Alt Camp Montferri 0,08 
Baix Penedès Montmell, el 1,57 
Alt Camp Mont-ral 1,57 
Priorat Morera de Montsant, la -2,39 
Alt Camp Nulles -6,78 
Conca de Barberà Passanant i Belltall 7,84 
Conca de Barberà Piles, les -3,88 
Conca de Barberà Pira -3,63 
Alt Camp Pla de Santa Maria, el -5,72 
Priorat Poboleda -0,54 
Alt Camp Pont d'Armentera, el 2,79 
Conca de Barberà Pontils 2,11 
Priorat Porrera 1,61 
Priorat Pradell de la Teixeta 1,90 
Baix Camp Prades -1,06 
Baix Camp Pratdip -2,04 
Alt Camp Puigpelat -1,86 
Alt Camp Querol 7,30 
Tarragonès Renau -0,77 
Alt Camp Riba, la 0,91 
Baix Camp Riudecanyes -3,21 
Baix Camp Riudecols -1,53 
Conca de Barberà Rocafort de Queralt 1,72 
Alt Camp Rodonyà -2,87 
Alt Camp Rourell, el 3,19 
Tarragonès Salomó -4,31 
Conca de Barberà Santa Coloma de Queralt -2,03 
Conca de Barberà Sarral -0,53 
Conca de Barberà Savallà del Comtat 10,00 
Tarragonès Secuita, la -0,80 
Conca de Barberà Senan 0,10 
Conca de Barberà Solivella -0,39 
Priorat Torre de Fontaubella, la 0,64 
Priorat Torroja del Priorat 1,64 
Priorat Ulldemolins 1,25 
Conca de Barberà Vallclara 5,36 
Conca de Barberà Vallfogona de Riucorb 9,05 
Alt Camp Vallmoll -2,23 
Alt Camp Valls -4,15 
Tarragonès Vespella de Gaià 3,99 
Alt Camp Vilabella 0,60 
Conca de Barberà Vilanova de Prades -3,71 
Baix Camp Vilanova d'Escornalbou -0,85 
Baix Camp Vilaplana -0,31 
Alt Camp Vila-rodona -3,59 
Conca de Barberà Vilaverd 1,32 
Priorat Vilella Alta, la 0,75 
Priorat Vilella Baixa, la -0,45 
Conca de Barberà Vimbodí i Poblet 0,66 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 19. Puntuació indicador sintètic per municipis  
(per odre de més a menys vulnerabilitat)  

Comarca Municipi 
Puntuació 
indicador 
sintètic 

Baix Camp Febró, la 14,81 
Conca de Barberà Conesa 10,61 
Conca de Barberà Savallà del Comtat 10,00 
Conca de Barberà Vallfogona de Riucorb 9,05 
Conca de Barberà Forès 9,00 
Baix Camp Argentera, l' 7,91 
Conca de Barberà Passanant i Belltall 7,84 
Alt Camp Querol 7,30 
Baix Camp Arbolí 7,12 
Baix Camp Colldejou 5,90 
Priorat Marçà 5,47 
Priorat Figuera, la 5,43 
Conca de Barberà Vallclara 5,36 
Baix Camp Duesaigües 5,20 
Tarragonès Vespella de Gaià 3,99 
Conca de Barberà Llorac 3,32 
Alt Camp Rourell, el 3,19 
Alt Camp Pont d'Armentera, el 2,79 
Conca de Barberà Pontils 2,11 
Priorat Pradell de la Teixeta 1,90 
Conca de Barberà Rocafort de Queralt 1,72 
Priorat Torroja del Priorat 1,64 
Priorat Porrera 1,61 
Baix Penedès Montmell, el 1,57 
Alt Camp Mont-ral 1,57 
Priorat Cabacés 1,50 
Conca de Barberà Vilaverd 1,32 
Priorat Ulldemolins 1,25 
Alt Camp Riba, la 0,91 
Priorat Lloar, el 0,83 
Priorat Vilella Alta, la 0,75 
Alt Camp Figuerola del Camp 0,72 
Alt Camp Cabra del Camp 0,70 
Conca de Barberà Vimbodí i Poblet 0,66 
Priorat Torre de Fontaubella, la 0,64 
Alt Camp Vilabella 0,60 
Priorat Bellmunt del Priorat 0,37 
Conca de Barberà Senan 0,10 
Alt Camp Montferri 0,08 
Conca de Barberà Barberà de la Conca -0,07 
Alt Camp Garidells, els -0,21 
Baix Camp Vilaplana -0,31 
Conca de Barberà Solivella -0,39 
Baix Camp Capafonts -0,41 
Priorat Molar, el -0,44 
Priorat Vilella Baixa, la -0,45 
Conca de Barberà Sarral -0,53 
Priorat Poboleda -0,54 
Alt Camp Aiguamúrcia -0,57 
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Tarragonès Renau -0,77 
Baix Penedès Masllorenç -0,77 
Tarragonès Secuita, la -0,80 
Baix Camp Aleixar, l' -0,83 
Baix Camp Vilanova d'Escornalbou -0,85 
Priorat Cornudella de Montsant -0,96 
Baix Camp Prades -1,06 
Baix Penedès Bonastre -1,27 
Priorat Bisbal de Falset, la -1,33 
Alt Camp Alió -1,48 
Baix Camp Riudecols -1,53 
Conca de Barberà Blancafort -1,60 
Alt Camp Masó, la -1,76 
Alt Camp Puigpelat -1,86 
Conca de Barberà Santa Coloma de Queralt -2,03 
Baix Camp Pratdip -2,04 
Baix Camp Alforja -2,12 
Alt Camp Vallmoll -2,23 
Priorat Morera de Montsant, la -2,39 
Conca de Barberà Espluga de Francolí, l' -2,43 
Priorat Masroig, el -2,69 
Priorat Capçanes -2,72 
Alt Camp Rodonyà -2,87 
Baix Camp Albiol, l' -3,05 
Baix Camp Riudecanyes -3,21 
Baix Camp Borges del Camp, les -3,32 
Priorat Margalef -3,52 
Alt Camp Vila-rodona -3,59 
Conca de Barberà Pira -3,63 
Baix Camp Vilanova de Prades -3,71 
Conca de Barberà Piles, les -3,88 
Alt Camp Valls -4,15 
Alt Camp Bràfim -4,22 
Tarragonès Salomó -4,31 
Baix Camp Maspujols -4,90 
Alt Camp Alcover -5,23 
Baix Camp Botarell -5,48 
Priorat Gratallops -5,63 
Alt Camp Pla de Santa Maria, el -5,72 
Conca de Barberà Montblanc -6,73 
Alt Camp Nulles -6,78 
Priorat Falset -7,73 
Priorat Guiamets, els -7,87 
Alt Camp Milà, el -7,88 

Font: elaboració pròpia 
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10.4. Mapes de vulnerabilitat  

Els resultats de l’indicador sintètic exposat en l’apartat anterior es mostren 
gràficament a partir de l’obtenció de dos mapes diferenciats:  

 mapa de vulnerabilitat segons rangs  
 mapa de vulnerabilitat segons interpolació  

A nivell metodològic, el mapa de vulnerabilitat segons rangs (mapa 26) s’ha elaborat 
mitjançant la definició de 4 rangs de vulnerabilitat.  

Aquest mapa permet visualitzar el grau de vulnerabilitat dels municipis, si bé és cert 
que en una mateixa categoria de vulnerabilitat existeixen diferents puntuacions 
d’indicadors sintètics.  

Per la seva banda, el mapa de vulnerabilitat segons interpolació (mapa 27) s’ha 
elaborat situant el valor exacte de l’indicador sintètic del municipi en la seva principal 
localitat, i aplicant una interpolació entre aquests valors. Aquesta presentació té, com 
a avantatge respecte l’anterior, que parteix de la dada real de l’indicador sintètic. Per 
contra,  permet deduir unes gradacions dels grau de vulnerabilitat que, malgrat 
aporten una continuïtat en la gradació de la intensitat, no corresponen exactament a 
l’indicador sintètic de la zona en qüestió, que es calcula en base a les dades de tot el 
municipi i no pas de cadascuna de les ubicacions en qüestió. 

Des de l’equip tècnic de Raiels es proposa el mapa de vulnerabilitat segons rangs 
per a la difusió dels resultats d’aquest treball, atès que es considera una 
representació dels resultats més fidedigna a les dades reals i alhora més propera 
d’entendre per a un públic general. 
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Mapa de vulnerabilitat segons rangs  

 
En el mapa 26 es mostra el Mapa de vulnerabilitat municipal per rangs. S’entén per 
vulnerabilitat municipal la capacitat que té un municipi de pervivència futura 
d’acord amb una combinació de factors.. Així, un valor baix de l'indicador indica que 
aquell municipi té un risc baix de tenir afectada la seva pervivència futura, és a dir, té 
assegurada la seva continuïtat; mentre que un valor alt de l’indicador significa que 
aquell municipi té un alt risc de no tenir garantida la seva supervivència, fins al punt 
que pot acabar despoblant-se. 
 

A la taula 20 es mostra el llistat de municipis de l’àmbit territorial, presentat segons 
ordre de major a menor valor de puntuació de l’indicador sintètic, en que també 
s’indica el corresponent grau de vulnerabilitat. 

 
Dels 93 municipis de l’àmbit territorial, 14 presenten un grau de vulnerabilitat alta 
(color vermell), 14 un grau de vulnerabilitat mitja-alta (color salmó), 54 un grau de 
vulnerabilitat mitja-baixa (color verd clar) i només 11 presenten un grau de 
vulnerabilitat baixa (color verd fosc).  
 
Pel que fa la distribució territorial dels municipis amb vulnerabilitat alta, 6 es 
situen a la Conca de Barberà, 5 les quals concentrats en la zona nord-est de la comarca 
(Vallfogona de Riucorb, Passanant i Belltall, Savallà del Comtat, Conesa i Forès), i el 
municipi de Vallclara, situat a la part sud-oest de la comarca. Per la seva banda, la 
comarca del Baix Camp té 5 municipis inclosos en aquesta categoria de vulnerabilitat 
alta: es tracta de la Febró i Arbolí, a la banda més meridional, i Colldejou, Argentera i 
Duesaigües, a la part més septentrional de la comarca, en tots els casos municipis que 
es troben al límit amb la comarca del Priorat. El Priorat, per la seva banda, presenta 
dos municipis en aquesta categoria, que són la Figuera i Marçà. Per últim, Querol és 
l’únic municipi de l’Alt Camp inclòs en aquesta categoria. El Tarragonès i el Baix 
Penedès no presenten cap municipi en aquesta categoria.  
 
A l’altre extrem, i pel que fa els municipis de vulnerabilitat baixa, trobem un total de 
4 municipis amb aquesta categoria a l’Alt Camp (Alcover, Pla de Santa Maria, el Milà i 
Nulles), 2 al Baix Camp (el Botarell i Maspujols). Al Priorat són 3 els municipis dins 
d’aquest rang (els Guiamets, Falset i Gratallops), mentre que a la Conca de Barberà 
només hi ha Montblanc i al Tarragonès, el municipi de Salomó. 
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Mapa 26. Mapa de vulnerabilitat municipal segons rangs  

 
Font: elaboració pròpia
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Taula 20. Puntuació indicador sintètic per municipis  
(per odre de més a menys vulnerabilitat) i rang de vulnerabilitat 

Comarca Municipi 
Puntuació 
indicador 
sintètic 

Rang de 
vulnerabilitat 

Baix Camp Febró, la 14,81 Alt 
Conca de Barberà Conesa 10,61 Alt 
Conca de Barberà Savallà del Comtat 10,00 Alt 

Conca de Barberà 
Vallfogona de 
Riucorb 9,05 

Alt 

Conca de Barberà Forès 9,00 Alt 
Baix Camp Argentera, l' 7,91 Alt 
Conca de Barberà Passanant i Belltall 7,84 Alt 
Alt Camp Querol 7,30 Alt 
Baix Camp Arbolí 7,12 Alt 
Baix Camp Colldejou 5,90 Alt 
Priorat Marçà 5,47 Alt 
Priorat Figuera, la 5,43 Alt 
Conca de Barberà Vallclara 5,36 Alt 
Baix Camp Duesaigües 5,20 Alt 
Tarragonès Vespella de Gaià 3,99 Mitjà-alt 
Conca de Barberà Llorac 3,32 Mitjà-alt 
Alt Camp Rourell, el 3,19 Mitjà-alt 
Alt Camp Pont d'Armentera, el 2,79 Mitjà-alt 
Conca de Barberà Pontils 2,11 Mitjà-alt 
Priorat Pradell de la Teixeta 1,90 Mitjà-alt 
Conca de Barberà Rocafort de Queralt 1,72 Mitjà-alt 
Priorat Torroja del Priorat 1,64 Mitjà-alt 
Priorat Porrera 1,61 Mitjà-alt 
Baix Penedès Montmell, el 1,57 Mitjà-alt 
Alt Camp Mont-ral 1,57 Mitjà-alt 
Priorat Cabacés 1,50 Mitjà-alt 
Conca de Barberà Vilaverd 1,32 Mitjà-alt 
Priorat Ulldemolins 1,25 Mitjà-alt 
Alt Camp Riba, la 0,91 Mitjà-baix 
Priorat Lloar, el 0,83 Mitjà-baix 
Priorat Vilella Alta, la 0,75 Mitjà-baix 
Alt Camp Figuerola del Camp 0,72 Mitjà-baix 
Alt Camp Cabra del Camp 0,70 Mitjà-baix 
Conca de Barberà Vimbodí i Poblet 0,66 Mitjà-baix 

Priorat 
Torre de Fontaubella, 
la 

0,64 Mitjà-baix 

Alt Camp Vilabella 0,60 Mitjà-baix 
Priorat Bellmunt del Priorat 0,37 Mitjà-baix 
Conca de Barberà Senan 0,10 Mitjà-baix 
Alt Camp Montferri 0,08 Mitjà-baix 
Conca de Barberà Barberà de la Conca -0,07 Mitjà-baix 
Alt Camp Garidells, els -0,21 Mitjà-baix 
Baix Camp Vilaplana -0,31 Mitjà-baix 
Conca de Barberà Solivella -0,39 Mitjà-baix 
Baix Camp Capafonts -0,41 Mitjà-baix 
Priorat Molar, el -0,44 Mitjà-baix 
Priorat Vilella Baixa, la -0,45 Mitjà-baix 
Conca de Barberà Sarral -0,53 Mitjà-baix 
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Priorat Poboleda -0,54 Mitjà-baix 
Alt Camp Aiguamúrcia -0,57 Mitjà-baix 
Tarragonès Renau -0,77 Mitjà-baix 
Baix Penedès Masllorenç -0,77 Mitjà-baix 
Tarragonès Secuita, la -0,80 Mitjà-baix 
Baix Camp Aleixar, l' -0,83 Mitjà-baix 

Baix Camp 
Vilanova 
d'Escornalbou 

-0,85 
Mitjà-baix 

Priorat 
Cornudella de 
Montsant 

-0,96 
Mitjà-baix 

Baix Camp Prades -1,06 Mitjà-baix 
Baix Penedès Bonastre -1,27 Mitjà-baix 
Priorat Bisbal de Falset, la -1,33 Mitjà-baix 
Alt Camp Alió -1,48 Mitjà-baix 
Baix Camp Riudecols -1,53 Mitjà-baix 
Conca de Barberà Blancafort -1,60 Mitjà-baix 
Alt Camp Masó, la -1,76 Mitjà-baix 
Alt Camp Puigpelat -1,86 Mitjà-baix 

Conca de Barberà 
Santa Coloma de 
Queralt -2,03 

Mitjà-baix 

Baix Camp Pratdip -2,04 Mitjà-baix 
Baix Camp Alforja -2,12 Mitjà-baix 
Alt Camp Vallmoll -2,23 Mitjà-baix 

Priorat 
Morera de Montsant, 
la 

-2,39 
Mitjà-baix 

Conca de Barberà 
Espluga de Francolí, 
l' 

-2,43 Mitjà-baix 

Priorat Masroig, el -2,69 Mitjà-baix 
Priorat Capçanes -2,72 Mitjà-baix 
Alt Camp Rodonyà -2,87 Mitjà-baix 
Baix Camp Albiol, l' -3,05 Mitjà-baix 
Baix Camp Riudecanyes -3,21 Mitjà-baix 
Baix Camp Borges del Camp, les -3,32 Mitjà-baix 
Priorat Margalef -3,52 Mitjà-baix 
Alt Camp Vila-rodona -3,59 Mitjà-baix 
Conca de Barberà Pira -3,63 Mitjà-baix 
Baix Camp Vilanova de Prades -3,71 Mitjà-baix 
Conca de Barberà Piles, les -3,88 Mitjà-baix 
Alt Camp Valls -4,15 Mitjà-baix 
Alt Camp Bràfim -4,22 Mitjà-baix 
Tarragonès Salomó -4,31 Baix 
Baix Camp Maspujols -4,90 Baix 
Alt Camp Alcover -5,23 Baix 
Baix Camp Botarell -5,48 Baix 
Priorat Gratallops -5,63 Baix 
Alt Camp Pla de Santa Maria, el -5,72 Baix 
Conca de Barberà Montblanc -6,73 Baix 
Alt Camp Nulles -6,78 Baix 
Priorat Falset -7,73 Baix 
Priorat Guiamets, els -7,87 Baix 
Alt Camp Milà, el -7,88 Baix 
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Mapa de vulnerabilitat municipal segons interpolació 

 

En el mapa 27 es mostra el Mapa de vulnerabilitat municipal segons interpolació.  
Aquest mapa permet identificar zones contínues de vulnerabilitat.  
 
En aquest sentit, s’identifiquen diferents zones de vulnerabilitat alta (en color 
vermell), com són el conjunt de municipis de la zona nord-est, corresponent als 
municipis de Vallfogona de Riucorb, Passanant i Belltall, Savallà del Comtat, Conesa i 
Forès), i també els municipis d’Arbolí i la Febró, al Baix Camp.   
 
En color carbassa, amb una vulnerabilitat mitja-alta,  s’identifiquen altres zones, com 
són la zona conformada pels municipis de Querol, Pont d’Armentera, Aiguamúrcia i 
Pontils; la zona integrada pels municipis de Colldejou, Argentera, Duesaigües i el 
Pradell de la Teixeta. Altres zones amb aquesta intensitat són el municipi de Figuera, 
El conjunt Vallclara-Vimbodí i Vespella de Gaià.  
 
En l’extrem oposat, les zones amb una intensitat de vulnerabilitat més baixa (color 
verd bosc), es situen en les àrees d’influència de les capitals comarcals, tant de 
Montblanc, Valls i Falset. Pel que fa el Baix Camp, tot i que Reus no està inclosa dins 
de l’anàlisi, també es detecta una menor vulnerabilitat a mesura que la proximitat a 
la capital és major.  
 
La resta de municipis presenten una vulnerabilitat mitja-baixa (color verd clar).  
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  Mapa 27. Mapa de vulnerabilitat municipal segons interpolació 

 

              Font: Raiels,  elaboració pròpia  
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10.5. Identificació dels municipis pilot 

Tenint en compte la informació obtinguda en l’anàlisi el grau de vulnerabilitat 
municipal (apartat anterior), així com també considerant altres aspectes com són el 
grau de dinamisme i implicació dels municipis; des del territori s’han proposat els 
següents municipis pilot:  

 

Figura 3. Proposta de municipis pilot on implementar la dinamització 

 

 
En aquest sentit, i d’acord amb el mapa 28, cadascun dels 4 municipis presenta un 
diferent grau de vulnerabilitat: Gratallops presenta una vulnerabilitat alta, Vilabella 
una vulnerabilitat mitja-alta, Vilaplana una vulnerabilitat mitja-baixa  i Gratallops 
una vulnerabilitat baixa.  
 
Aquesta diferència en els graus de vulnerabilitat en els 4 municipis pilot permetrà 
avaluar el funcionament de les dinàmiques de Living Lab en aquestes diverses 
situacions, fet que es considera positiu a l’hora de definir una metodologia transferible 
a altres municipis rurals. 

  

Alt Camp

Baix Camp

Conca de Barberà

Priorat

• VILABELLA

• VILAPLANA

• PASSANANT I BELLTALL

• GRATALLOPS
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Mapa 28. Municipis pilot en el mapa de vulnerabilitat municipal segons rangs 

 

Font: elaboració pròpia 
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