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MARC NORMATIU I COMPETENCIAL 
 

 
 

 
 

 

Fonaments 

Aquest Programa d‟Actuació Comarcal (en endavant PAC) ha 

estat elaborat a partir del marc jurídic que s'estableix al 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova 

el Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya 

(en endavant TRLOCC). Concretament, respon a les 

exigències de l'article 29 de l'esmentat text legal, que 

estableix amb caràcter imperatiu que els consells comarcals 

han d'elaborar un programa d'actuació comarcal amb un 

vigència de 4 anys.  

 

A més ha d'incloure els serveis, les activitats i les obres que 

s‟han de dur a terme; la manera d'acomplir els esmentats 

serveis i activitats; els mecanismes de coordinació amb els 

municipis i les comarques limítrofes i la previsió dels recursos 

necessaris per a finançar les actuacions. 

 

Naturalesa 

El PAC com un instrument i un document viu, que ha de servir 

de guia al Consell Comarcal; cal entendre‟l com una eina de 

gestió amb una actualització del seu desplegament. 

 

Pel que fa a les actuacions que es continguin en els seus 

documents, el PAC té caràcter vinculant per al propi Consell 

Comarcal, sempre que tingui atribuïdes les competències 

necessàries per exercir l'activitat segons les formes 

d'assumpció previstes en ell mateix, i sempre que, a més, es 

disposi dels mitjans financers adequats. També és vinculant 

pel que fa als procediments, als requisits i a les condicions de 

l'exercici, l'assumpció o la delegació de competències. 

 

La seva naturalesa vinculant no arriba fins al punt de 

comportar drets de tercers a exigir l'exercici de determinades 

competències o la prestació de serveis concrets, llevat dels 
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casos de serveis mínims municipals assumits pel Consell 

Comarcal segons la Llei. 

 

Elaboració i vigència 

El Reglament Orgànic del Consell Comarcal regula la Comissió 

elaboradora del PAC en el seu capítol vuitè: 

 

Article 21.- La Comissió elaboradora del Programa d‟Actuació Comarcal 

tindrà la missió d‟examinar, estudiar i preparar tota la documentació 

referida al Programa d‟Actuació Comarcal, d‟acord amb el que elaborin les 

respectives Comissions Informatives, així com l‟elaboració del Pla Comarcal 

del Consell Comarcal. 

 

Article 22.- La Comissió elaboradora del Programa d‟Actuació Comarcal 

estarà integrada pel nombre de membres que determini el Ple, sempre i 

quan estiguin representats tos els grups polítics o les candidatures que 

formin part del Consell Comarcal del Pallars Jussà, i amb la mateixa 

proporcionalitat. A les normes de funcionament de la comissió es podrà 

determinar l‟aplicació del sistema de vot ponderat “. 

 

D'acord amb l'article 29.2 i 29.3 del TRLOCC, una vegada 

elaborat el PAC, serà sotmès a informació pública i informat 

pel Consell d'alcaldes.  

Posteriorment, ha de ser aprovat pel Ple del Consell Comarcal 

amb el quòrum de la majoria absoluta.  

 

La duració del PAC és de quatre anys, prorrogable per acord 

exprés. 

 

Marc Legal 

Les actuacions proposades han de ser compatibles amb les 

competències atribuïdes per llei al Consell Comarcal. Es poden 

distingir tres grups de competències comarcals: 

 

1.-Competències atribuïdes pel legislador autonòmic. 

 

2.-Competències delegades o assignades per la Generalitat de 

Catalunya. 
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3.-Competències de procedència municipal o local, ja sigui: 

 

a) per suplir les deficiències dels ajuntaments en la prestació 

dels serveis que els corresponen (sobretot en municipis 

petits mancats de mitjans econòmics i organitzatius). 

 

b) per completar les actuacions municipals per sobre del nivell 

mínim que els pertoca. 

 

Contingut 

El PAC, en tot cas, ha d'incloure: 

 

a) Els SERVEIS, els OBJECTIUS i les ACTUACIONS que haurà 

de portar a terme. 

 

b) La FORMA de portar-los a terme. 

 

c) Els MECANISMES DE COORDINACIÓ amb els municipis i les 

comarques limítrofes així com altres administracions 

públiques. 

 

d) La previsió dels RECURSOS necessaris per al seu 

finançament. 

 

Atès que d'acord amb l'article 28  del  TRLOCC, la  comarca 

ha de prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als 

municipis, cooperar econòmicament en la realització de les 

obres, els serveis o les activitats dels municipis, garantir, 

subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals 

obligatoris en els municipis que no estan obligats a prestar-

los, cooperar amb els municipis en l'establi ment de nous 

serveis necessaris per al desenvolupament del territori, 

establir i coordinar, previ l'informe dels ajuntaments afectats, 

les infraestructures, els serveis i les actuacions d‟àmbit 

supramunicipal. 
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SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ 

 

Les funcions d‟assistència i de cooperació que li corresponen 

s'han d'exercir tenint en compte les necessitats dels diferents 

municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la 

situació geogràfica o a la seva tipologia en funció de l'activitat 

econòmica predominant. 

 

La justificació pràctica del PAC la trobem al Decret 179/1995, 

de 13 de juny, que aprova el ROAS (articles 109, 164, 165, 

166, 167, 171, 175, 176 i 315). 

 

Qualsevol actuació comarcal que incideixi en l‟àmbit material 

respecte del qual els municipis  tenen atribuïdes competències 

ha d'estar prevista al PAC, així com els serveis 

supramunicipals complementaris. 

 

 

 

Correspon al Ple del Consell Comarcal la valoració en cada cas 

del compliment de les previsions del PAC i la seva 

interpretació. 

 

La Comissió elaboradora del PAC,  podrà fer el seu seguiment 

i proposar els acords que hagi d‟adoptar el Ple. 

 

El Ple pot aprovar les fórmules estadístiques i d‟informació 

que permetin avaluar en cada moment el grau del compliment 

del PAC al llarg de la seva vigència. 

 

 

 

La revisió del PAC, pot ser procedent quan el Ple del Consell 

Comarcal entengui que s‟ha produït un desviament important 

en el grau de compliment de les seves previsions o, quan el 

PAC hagi esgotat el seu abast. 

 

La modificació puntual del contingut del PAC és procedent per 

adaptar-ne les previsions a les noves circumstancies 

legislatives o fàctiques. 
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DADES POBLACIONALS 

 

Tant la revisió com la modificació del PAC han de seguir el 

mateix procediment de l‟aprovació. 

 

 

 

La densitat de població a Catalunya l‟any 2018 és de 236,7 habitants 

per km2 i la del Pallars Jussà és de 9,8 habitants per km2, 

precisament una de les tres comarques de Catalunya amb menys 

densitat juntament amb el Pallars Sobirà i l‟Alta Ribagorça. 

 

 
 

Font: idescat 

 

Un dels objectius de l'acció del govern comarcal ha d'ésser la fixació 

de la població i, si pot ser, la seva recuperació.  
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Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. 

 

Si ens fixem amb la piràmide poblacional del Pallars Jussà podem 

observar que és de tipus regressiu, més ampla la part superior que la 

base. Aquesta situació, al Pallars Jussà és molt més accentuada que 

al conjunt de Catalunya. Tot i que aquesta tendència és comuna a les 

societats desenvolupades a causa del descens en la natalitat i 

l‟augment de l‟esperança de vida, això genera un envelliment de la 

població i una perspectiva de futur de descens dels habitants pel 

creixement natural. 

 

El problema principal de la comarca és l‟envelliment poblacional. En el 

cas de l'índex de recanvi, ens mostra que hi ha 144 habitants de 60 a 

64 anys per cada 100 habitants de 15 a 19 anys. En comparació de la 

població de Catalunya, observem que l'edat mitjana de la població del 

Pallars Jussà és de 4 anys superior i hi ha més homes que dones. 

 

L‟envelliment del Pallars Jussà és causat bàsicament per un menor 

volum de la població de menys de 50 anys, respecte la mitjana de 

Catalunya. Això explica perquè encara que la relació de nens per 

dones en edat fèrtil i la dependència juvenil, siguin equiparables a la 
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mitjana catalana, la dependència global, l‟índex d'envelliment i el de 

sobreenvelliment siguin més elevats. 

 

 

Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. 
 

 

 Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. 

 

Tal com es pot observar als gràfics anteriors, hi ha una lleu tendència 

a la pèrdua d'habitants. Es parteix d‟una caiguda constant de 

població, que es trenca durant la primera dècada d‟aquest segle, 

produint-se una forta recuperació de població. Després d‟arribar al 

màxim el 2011, la població torna a tendir a la baixa, tot i que sembla 

que s‟estabilitza. 
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Les principals migracions a la comarca del Pallars Jussà s‟han 

produït des de la resta de l‟Estat Espanyol i d'altres països. 

 

 
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE. 

El nombre d‟habitants originaris del Pallars Jussà no ha parat de 

retrocedir al llarg dels anys. En canvi, el volum de persones 

provinents d‟altres indrets de Catalunya ha mantingut una lleu 

tendència a l‟alça. La població provinent d‟altres parts de l‟Estat ha  

experimentat períodes de creixement i decreixement, però s‟ha reduït 

en els darrers 15 anys. Les previsions de població pel Pallars Jussà 

apunten al decreixement poblacional de cara al 2025, tant a l‟escenari 

baix com mitjà de població projectada. 

 

 

 

La distribució de la població activa aquests darrers dos anys. 

 

Període Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

12/2018 102 155 269 1.973 2.499 
09/2018 112 155 316 1.970 2.553 

06/2018 114 155 312 1.992 2.573 
03/2018 115 153 284 1.939 2.491 
12/2017 104 145 345 1.946 2.540 
09/2017 113 147 365 1.946 2.571 
06/2017 113 149 351 1.970 2.583 
03/2017 102 136 307 1.881 2.426 

Font: idescat 

El 79% de la població treballava al sector serveis a finals del 2018. 
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L'agricultura 

 

Al Pallars Jussà, el sector primari, l‟agricultura i la ramaderia 

bàsicament, és un sector econòmic que històricament ha estat 

fortament arrelat a la comarca, amb una component tradicional i 

familiar. A més a més, cal destacar que la comarca del Pallars Jussà, 

en especial la Conca de Tremp, és una comarca pirinenca que es 

diferencia de les altres comarques de muntanya per la importància 

de les produccions agrícoles, mentre que les altres comarques de 

muntanya veïnes estan més especialitzades en ramaderia. Per tant, 

per a la comarca l‟agricultura és un sector econòmic estratègic. No 

obstant, com en la resta de comarques catalanes, l‟ocupació en 

l‟agricultura està retrocedint, la població ocupada té una edat adulta 

avançada, i les incorporacions de joves agricultors al camp són 

escasses. 

 

Diversos cultius com la vinya o la olivera experimenten un 

dinamisme important, vinculat a la transformació del producte, una 

activitat de major valor afegit, o també les produccions agrícoles 

sota les directrius de la producció ecològica. 

 

També la ramaderia té presència, i requereix de sòl agrari per a dur 

a terme la seva activitat.  

 

Un dels principals problemes del sector és la manca de relleu 

generacional. La major part del jovent nascut a les explotacions 

agràries tradicionals tendeix a abandonar aquest sector. Tanmateix, 

existeix un grup emergent de joves, tant del mateix territori com 

provinent d‟entorns més urbans, que volen fer de la pagesia el seu 

modus vivendi a partir de nous models innovadors. Aquest grup, 

però, es troba amb diverses barreres d‟entrada al sector agrícola, 

entre les quals l‟accés a la terra és la més greu. 

 

La indústria 

 

A  març  de  2016,  el  sector  industrial  del  Pallars  Jussà  estava  

format  per  33  empreses,  que  ocupaven  a  131 treballadors. 
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A aquests s‟hi afegeixen 76 treballadors per compte propi més. 

Tot plegat suposa una caiguda del 26% de les empreses, prop del 

40% dels treballadors assalariats i el 15 dels treballadors autònoms. 

 

La indústria representa només al voltant del 7% de les empreses i 

el 6% de treballadors i autònoms. No obstant això, la seva 

aportació al VAB comarcal és molt més significativa (28%). Això és 

degut a que els principals sectors en VAB, l‟hidroelèctric  i el de 

tractament d‟aigua (88% del total) estan molt mecanitzats i ocupen 

a pocs treballadors. 

 

Per nombre de treballadors i empreses destaquen aquelles 

vinculades al sector agroalimentari, així com al sector de la 

construcció. El sector agroalimentari, ha incrementat el seu pes 

dins de la indústria des de 2008 i suposa ja el 45% de les empreses 

(entre elles les més grans), el 65% dels treballadors i el 39% dels 

treballadors autònoms. 

 

Per la seva part, la indústria vinculada a la construcció (que 

inclou l‟extracció de pedra i altres materials, així com la seva 

transformació i la fabricació d‟altres materials per la construcció) 

s‟ha vist afectada pel descens de l‟activitat de la construcció. Així, 

d‟un 22% de les empreses, un 24% dels treballadors i un 13% 

d‟autònoms, s‟ha passat a un 15% d‟empreses i treballadors i un 

13% de treballadors per compte propi. 

 

El nombre mig de treballadors per empresa entre 2008 i 2016 ha 

passat de 5 a 4, per sota de la mitjana comarcal (4,8). Si es 

descompten els escorxadors (les empreses més grans), la mitjana 

baixa fins a 3 treballadors per empresa. Així doncs, es conclou que el 

sector industrial al Pallars Jussà està fortament basat en la 

microempresa. 

 

El nivell tecnològic de les empreses industrials del Pallars Jussà és 

baix. No obstant això, és detecta la presència  de  petites  

activitats  d’alt  nivell  tecnològic  o  de  nivell  mig-alt.  

Actualment  només  estan representades per 5 treballadors 

autònoms (el 7% del total), tot i que alguna d‟elles és un dels 

sectors incipients de la comarca. 
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 Idees Clau 

 El sector industrial té un pes important en VAB del Pallars 

Jussà, però no en treballadors i empreses. A més a més, els 

principals subsectors contribuïdors al VAB industrial (energia i 

tractament d’aigua) no es corresponen amb els principals en 

nombre d’empreses i treballadors (agroalimentari i relacionat 

amb la construcció). 

 

 L’empresa industrial al Pallars Jussà és microempresa. Aquesta 

ha de fer front als costos de transport i subministrament, que 

per la situació geogràfica del Pallars tendeixen a ser elevats i a 

restar competitivitat a les empreses. 

 

 Hi ha molt poques activitats industrials que siguin de nivell 

tecnològic mitjà o alt. Totes elles existeixen a nivell d’autònoms. 

 

 

Els serveis 

 

Atenció a les persones  

 

En un context d‟envelliment poblacional, de despoblament de nuclis 

aïllats i d‟aparició de nous col·lectius vulnerables, s‟han emprès 

iniciatives interessants en matèria de serveis socials. 

 

El Pallars Jussà, segons dades de l‟IDESCAT i per l‟Observatori 

d‟Empresa i Ocupació, una de les comarques més envellides de 

Catalunya, amb el major índex de sobreenvelliment i amb un dels 

índex de dependència global més elevats del país, juntament amb la 

Terra Alta i les Garrigues. Aquesta situació converteix el Pallars Jussà 

en una comarca molt necessitada de serveis i estructures d‟atenció a 

les persones i a la dependència. 

 

El Pla estratègic actualitzat l‟any 2018 ha identificat la necessitat de 

dissenyar i impulsar un Sistema de Serveis Socials avançats en 

entorns rurals: basat en l‟empoderament dels actors que intervenen 

en el sistema (des de la innovació, el lideratge ètic i la planificació 

centrada en la persona), articulat mitjançant marcs de cooperació i 
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aliances amb els diversos agents del territori i que generi una major 

qualitat de vida de les persones, més oportunitats de treball, un 

major desenvolupament de la comarca i una projecció exterior de la 

mateixa.  

 

Comerç 

 

El Pallars Jussà compta amb un total de 227 establiments que es 

consideren pròpiament comerç, repartits entre quotidià alimentari, 

quotidià no alimentari, equipament de la llar i de la persona, lleure i 

cultura, automoció i comerç mixt. En el seu conjunt, presenta una 

oferta comercial completa. La dotació comercial a la comarca és de 

16,87 establiments/1000 h., superior a la mitjana de Catalunya, que 

és de 13,47 establiments per cada mil habitants. Aquesta dada ens 

diu que l‟oferta comercial de la comarca té capacitat d‟atracció de 

clients que no hi resideixen.  

Tot i això, el comerç local viu un lent però constant declivi. Les noves 

tecnologies i la millora de les comunicacions han afectat la seva 

competitivitat i capacitat per atraure el consumidor local. Per aquest 

motiu es considera que s‟ha d‟impulsar accions de dinamització 

comercial comarcal, tant de cara als residents i afavorir la compra al 

territori i evitar fugues cap a indrets més grans, com per tal de 

millorar i ampliar l‟oferta comercial de cara a ser atractiva i 

complementària al sector turístic. 

Tremp segueix actuant de pol comercial per a les comarques de 

muntanya veïnes -Alta Ribagorça i Pallars Sobirà- ja que és la 

població més gran de la zona, però tot i així l‟oferta ha anat minvant i 

no s‟ha modernitzat. 

Aquest sector es troba en una situació d‟estancament pel que fa a la 

modernització i adaptació a les noves tendències comercials, tant si 

parlem de la imatge com les noves tecnologies i tècniques de venda i 

atenció al públic. 

 

Turisme 

 

Les accions implementades mitjançant el projecte “Treball a les 7 



 
 

15 
 

Comarques” han permès que el Pallars Jussà des del 2010 hagi gaudit 

d‟un impuls considerable en la seva dinamització econòmica i 

turística, afavorint la millora de les competències i de les dinàmiques 

de treball dels sectors privat i públic. 

 

Entre el 2011 i el 2018 el projecte Treball a les 7 Comarques ha 

permès, entre altres accions, la contractació d‟un tècnic de 

desenvolupament turístic (des del 2013) que treballa en impulsar el 

desenvolupament de la comarca. La imprescindible col·laboració 

publicoprivada també ha millorat, degut en part a la creació de la 

Taula Sectorial de Turisme del Pallars Jussà, la qual agrupa al sector 

turístic associat, a Pallars Actiu (la Societat de Foment), al Geoparc 

Conca de Tremp-Montsec, a les tècniques de les oficines de turisme 

municipals i als tècnics dels equipaments culturals, a tècnics d‟espais 

de rellevància com són Mont-rebei o Boumort, i a més dels tècnics de 

l‟Epicentre i del Consell Comarcal. 

L‟obertura de l‟Epicentre el 2013 va permetre disposar d‟un espai 

central tant en l‟acollida al visitant com en la coordinació dels agents 

turístics del territori. L‟equipament gaudeix d‟acords de col·laboració 

amb diverses universitats, promou convenis de col·laboració per la 

promoció turística conjunta, s‟ha certificat amb marques de qualitat, i 

segueix requerint d‟impuls per tal de ser el dinamitzador turístic 

comarcal. 

Tal com s‟exposa en la diagnosi del Pla de Desenvolupament 

Econòmic i Social del Pallars Jussà 2017-2021, cal seguir treballant 

per consolidar una estratègia turística de comarca que sigui 

acceptada pels agents, reforçant la vessant comunicativa i fent 

copartícip al sector privat demana ser d‟aquesta nova estratègia.  

També cal seguir treballant en la diversificació de l‟oferta turística i en 

la creació de nous productes lligats a segments de mercat on la 

comarca tingui un potencial evident, com és el cas amb el turisme de 

fauna i de natura, en espais naturals únics com Boumort, el Montsec 

o el Parc Nacional. 

La diversificació de l‟oferta turística i l‟estratègia de comunicació 

d‟aquesta, per força s‟han d‟ajustar a les necessitats del sector privat 

i han d‟ajudar a consolidar les iniciatives col·lectives destacades, com 
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són els projectes Vine al Pallars, viu el Jussà i El Cinquè Llac, els 

quals han rebut l‟atenció dels mitjans de comunicació i de 

touroperadors internacionals.   

L‟àrea de turisme del Consell Comarcal es coordina amb les tècnics de 

l‟associació Geoparc Conca de Tremp – Montsec per tal de dur a 

terme el desenvolupament turístic del Geoparc. 

 

 

 

Les comunicacions per carretera del Pallars Jussà s'estructuren 

principalment en un eix que recorre la comarca de nord a sud: La C-

13 (o Eix del Pallars), carretera de la Xarxa Bàsica Primària de 

Catalunya travessa la comarca de sud a nord seguint la Noguera 

Pallaresa. És la via per accedir a la comarca de Noguera i a la ciutat 

de Lleida i pel nord a les comarques del Pallars Sobirà i l'Alta 

Ribagorça, a través de la N-260. Una altra carretera important és la 

C-1412b, l‟accés principal al Pallars, que connecta la Pobla de Segur 

amb la C-14 i la A-2, pel coll de Comiols. A Senterada, la N-260 

enllaça amb la L-503, que connecta la Vall Fosca amb la resta del 

territori.  

Els principals municipis de la comarca estan comunicats per aquestes 

vies, on enllacen també les altres carreteres secundàries que 

connecten la resta de nuclis de la comarca.  

 

Pel que fa a la infraestructura ferroviària, el Pallars Jussà compta amb 

la línia Lleida - La Pobla de Segur, operada per Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

Transports  

 

Les característiques del territori del Pallars Jussà incideixen també en 

la mobilitat, de manera que la major part del transport públic i 

privat es realitza per carretera. Si parlem del transport privat, 

observem que al Pallars Jussà, el nombre de cotxes per habitant és 

molt més gran que la mitjana catalana, a causa de la característica 

muntanyosa del territori. Així mateix, aquesta dificultat orogràfica i el 

menor nombre d'infraestructures de transport, comporten un ús del 

vehicle privat molt més gran. 
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Font: Idescat, a partir de les dades de la DGT. 

 
Parc d'automòbils. Any 2017  
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Parc de vehicles, per tipus. Pallars Jussà 

Turismes
Camions i furgonetes
Motocicletes
Autobusos i altres
Tractors industrials

Territori Turismes Motos 
Furgonetes 
i camions 

Tractors 
industrials 

Autobusos 
i altres 

Total 

Pallars 
Jussà 

6.892 835 2.452 91 644 10.914 

Alt Urgell 11.860 1.651 3.376 126 823 17.836 

Alta 
Ribagorça 

1.969 242 730 33 207 3.181 

Cerdanya 9.635 2.106 4.120 48 990 16.899 

Pallars 
Sobirà 

3.867 579 1.658 28 526 6.658 

Val d'Aran 5.514 1.013 2.113 45 469 9.154 

Alt Pirineu 
i Aran 

39.737 6.426 14.449 371 3.659 64.642 

Catalunya  3.481.340 807.080 747.474 27.475 27.475 5.222.775 

Font: IDESCAT 
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Pel que fa al tipus de vehicle destaca el gran pes que tenen els 

vehicles pesants, especialment de transport, com camions. La 

motocicleta, un transport més propens en entorns urbans, té un pes 

relatiu menor, a causa del tipus de viatges que es realitzen i a les 

condicions climàtiques del territori. Les estadístiques mostren que el 

nombre d'accidents al Pallars Jussà és menor que el de la 

mitjana catalana i de les comarques de l'entorn. A aquest fet hi pot 

contribuir l'estat de carreteres, ja que, segons l'estudi de l'EuroRAP-

RACC, la comarca no compta amb cap punt negre dins la xarxa 

viària. No obstant això, s‟ha de remarcar que no hi discorre cap eix 

de comunicació amb moments d‟intensitat de trànsit elevat. 

Els principals mitjans de transport públic són l'autobús i el ferrocarril. 

Les línies d'autobús comuniquen els municipis de la comarca entre sí i 

amb altres poblacions de l'entorn. També hi ha línies que comuniquen 

el Pallars Jussà amb ciutats com Lleida o Barcelona. 

 

La línia de ferrocarril enllaça la Pobla de Segur amb Lleida, i dóna 

servei als municipis de l'eix nord-sud de la comarca.  

La línia de ferrocarril enllaça la Pobla de Segur amb Lleida, dóna 

servei als municipis de l'eix nord-sud de la comarca i connecta amb 

l‟Alta velocitat de Lleida i Barcelona. 

L‟any 2018, 221.507 viatgers van utilitzar el corredor Lleida – 

Balaguer – La Pobla de Segur, dels quals 34.890 per accedir al Pallars 

Jussà. 

Com a mesura de foment del transport públic i per augmentar la 

utilitat de la xarxa, hi ha un sistema combinat d'autobús i tren, que 

d'una banda ofereix un major nombre de parades per donar servei a 

més població, i d'altra, estén la línia més enllà de la Pobla de Segur, 

continuant l'eix nord-sud fins a València d'Àneu. 

El Tren dels Llacs, és el servei de caràcter turístic que discorre pel 

mateix eix ferroviari, orientat, a gaudir del paisatge i a la potenciació 

de les antigues instal·lacions i material ferroviari de la línia. 
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Tecnologies de la informació i la comunicació  

 

 

Històricament el Pallars Jussà ha presentat mancances en el 
desplegament de les TIC degut a que és un territori amb població 

distribuïda de forma molt dispersa i per tant el nivell de densitat de 
renda es redueix molt respecte a zones urbanes. Les dades de 

cobertura de banda ampla i de serveis mòbils a nivell de població que 
ofereixen les operadores de telecomunicacions són elevades, no 

obstant en les zones amb baixa densitat de població no s‟ajusta 
exactament  a la realitat de la cobertura. 

Infraestructures de banda ampla 

L‟any 2018 s‟ha desplegat la fibra òptica (FTTH) a Tremp i La Pobla 

de Segur, els nuclis de població més grans de comarca que 
representen més d‟un 50% de la població però menys del 2% de la 

superfície del territori. 

Els principals nuclis de població tenen possibilitat de connexió a  
internet de  més de 10 Mbps  (ADSL) i la resta disposen de la 

possibilitat de connexió mitjançant Internet Radio  (4G LTE) de fins a 
20 Mbps. Existeixen però, algunes zones aïllades on només  es 

possible la connexió  mitjançant satèl·lit.    

Cobertura de telefonia mòbil 

És destacable que majoritàriament els operadors han instal·lat les 

seves estacions a les zones més poblades i existeixen problemes de 
cobertura a llocs puntuals per part dels diferents operadors, 

principalment deguts a la complicada orografia del terreny. 

 
Els diferents operadors de telefonia mòbil es complementen i 

ofereixen serveis de 3G i 4G en la major part del territori.  

Tecnologia 
Cobertura 

2017 

ADSL   2 Mbps 92% 

ADSL   10 Mbps 74% 

VDSL 11% 

Xarxes sense fils fixes   2 Mbps 96% 

Xarxes sense fils fixes   30 Mbps 7% 

HFC 30% 

FTTH 83% 

UMTS amb HSPA 99,96% 

4G (LTE) 99% 

Cobertura a Catalunya a 30 de juny de 2017 per tecnologia 

 

Cobertura ADSL >=10 Mbps Pallars 2017 
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CENTRES DE TREBALL ADREÇA 

Casa Sullà - Seu del Consell Comarcal C/Soldevila, 18 - Tremp 

Epicentre – Centre de visitants del Geoparc Passeig del Vall, 13 - Tremp 

Oficines de serveis del CCPJ C/Pau Casals, 14 - Tremp 

Abocador comarcal 
Carretera C-1311 km.18  - Fígols de 
Tremp 

Deixalleria 
Polígon industrial la Canadenca, s/n - 

Tremp 

Casal Manyanet - Oficina Jove C/Peresall, 3 Baixos - Tremp 

Edifici CITA Carretera C-13 PK-90,2 - Talarn 

ESPAIS DE LLOGUER 

Banc d‟aliments i banc de productes de suport  C/Pau Casals, 14 baixos - Tremp 

CDIAP - Espai  Entitats Tercer Sector 
Plaça Capdevila, 22  local Baixos, 2 - 
Tremp 

GESTIONAT PER LA COOPERATIVA ALBA JUSSÀ EN CONVENI 

AMB L‟AJUNTAMENT DE TREMP 

Espai Enric Vicente - Tremp Plaça Mossèn Casimir Torrent, 1 - Tremp 

Espai Enric Vicente - Tremp - Vilamitjana 
Escola pública de Vilamitjana – Camí de 
Marrada  

GESTIONAT AMB L‟AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR 

Estació de la Pobla de Segur Plaça del ferrocarril, s/n 
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CONSELL COMARCAL 

DEL PALLARS JUSSÀ 

(NÚMERO DE PERSONES ASSIGNADES) 
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Aquest  document s'ha estructurat en un total  de 16  sectors, 

segons el contingut següent: 

 

SECTOR 1 SERVEIS ALS AJUNTAMENTS 

SECTOR 2 OFICINA LOCAL D‟HABITATGE 

SECTOR 3 ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I OBRES 

SECTOR 4 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE COMUNICACIÓ 

SECTOR 5 MEDI AMBIENT 

SECTOR 6 AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI NATURAL 

SECTOR 7 CONSUM 

SECTOR 8 TURISME 

SECTOR 9 DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 

SECTOR 10 PROTECCIÓ CIVIL 

SECTOR 11 ATENCIÓ A LES PERSONES 

SECTOR 12 COMUNICACIÓ 

SECTOR 13 JOVENTUT 

SECTOR 14 CULTURA 

SECTOR 15 ESPORTS 

SECTOR 16 ENSENYAMENT 

 

Legislació: És fa constar la normativa d‟aplicació de cada servei. Recopilació de les 

principals lleis, decrets, acords de govern, etc., que determinen la forma de portar 

a terme els diferents programes. 

Serveis a desenvolupar. 

Objectius de cadascun dels serveis. 

Actuacions: Accions concretes a desenvolupar en l‟àmbit de cada servei. 

Instruments de prestació del servei: Eines per aconseguir els objectius descrits.  
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SECTOR 1 SERVEIS ALS AJUNTAMENTS 

· Text Refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya (LOCC). 

· Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC). 

· Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‟Administració Local, que dóna un nou 

redactat a l‟article 36 de la LRBRL. 
 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del servei 

ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA EN 
MATÈRIA 
JURÍDICO-
ADMINISTRATIVA 
I ECONÒMICO-
FINANCERA ALS 
AJUNTAMENTS I 
CONSORCIS 

LOCALS 

- Garantir 

subsidiàriament 
als municipis 

l‟exercici de les 

funcions públiques 
de secretaria i de 
control de  
fiscalització 
reservades als 
funcionaris amb 
habilitació de 

caràcter estatal. 

- Suport tècnic i 

assessorament en 
matèria 

juridicoadministrativa 

i economicofinancera 
(SAT). 

- Conveni amb la 

Diputació de Lleida pel 
cofinançament del servei. 

Per la prestació i 

cofinançament del servei: 

- Convenis amb els 
ajuntaments d‟Abella de la 
Conca, Llimiana, 
Senterada i Sant Esteve 
de la Sarga. 

- Conveni amb el Consorci 

CEDER-Pirineu occidental. 

- Pendent de signatura 
convenis amb els 
ajuntaments de Castell de 
Mur, Sarroca de Bellera i 
Gavet de la Conca.  

ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA EN 
MATÈRIA DE LES 
TIC ALS 
AJUNTAMENTS I 
CONSORCIS 
LOCALS 

- Cooperar amb 
els ajuntaments 
mitjançant 

l‟assessorament 
tècnic per a la 
millora de la 
prestació dels 
serveis públics 
mitjançant la 

utilització de les 
tecnologies de la 
informació i 
comunicació. 

- Assistència tècnica 
per la millora i 
prestació dels serveis 

públics utilitzant les 
TIC. 

- Prestació de serveis 
de certificació digital 
als ajuntaments 
(targetes de 

signatura 
electrònica). 

- Impuls i 
desenvolupament de 
la interoperativitat 
en sistemes 

d‟informació entre 

els ajuntaments. 

- Registre de dominis 
i mantenir el serveis 
web dels 
ajuntaments. 

- Subvenció de 
l‟Administració Oberta de 
Catalunya pel suport en 

matèria d‟administració 
electrònica. 

- Cobrament als 
ajuntaments segons preus 
públics pel servei 
d‟assistència tècnica fora 

de conveni. 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del servei 

ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA EN 
MATÈRIA DE 
SERVEIS 
MUNICIPALS 

- Assessorar els 
municipis que ho 

sol·licitin en 
matèria d'obres i 
serveis, per al 
desenvolupament 
econòmic i social  
del territori. 

 

- Assessorament i/o 
redacció de la 

documentació tècnica 
(informes, memòries, 
projectes, etc). 

- Conveni amb la 
Diputació de Lleida pel 

cofinançament del servei. 

- Per la prestació i 
cofinançament del servei, 
cobrament als 
ajuntaments segons preus 
públics. 

GESTIÓ DE 
PROJECTES 
EUROPEUS: 

FEDER-
INTERREG- 
LEADER-ETC 

- Fomentar al 
territori la 

innovació, el 
dinamisme 
empresarial, 
l‟equilibri 
territorial, la 
relació amb altres 

territoris similars, 
l‟ocupació, etc. 

- Redacció, 
tramitació i 

seguiment de 
projectes. 

- Contractació 
d‟obres o serveis i 
adquisició de 
subministraments 

amb la col·laboració 
dels ajuntaments. 

- Justificació de les 
actuacions. 

- Convenis amb els 
ajuntaments implicats en 

els projectes. 

- Convenis amb altres 
administracions per 
cofinançar els projectes. 

PROJECTES DE 
COOPERACIÓ 
AMB LA 
GENERALITAT I 
LA DIPUTACIÓ 

- Establir un marc 

de col·laboració 

entre el Consell, la 
Generalitat i/o la 
Diputació per 

fomentar la 
dinamització 
econòmica i 
l‟aprofitament 
sostenible del 
patrimoni cultural i 
paisatgístic. 

- Redacció, 

tramitació i 

seguiment dels 
projectes. 

- Contractació 

d‟obres o serveis i 
adquisició de 
subministraments 
amb la col·laboració 
dels ajuntaments. 

- Justificació de les 
actuacions. 

- Convenis amb la 

Generalitat i/o la Diputació 

pel finançament del 
projecte. 

- Acords de cooperació 

amb els ajuntaments per 
executar les obres. 

FORMACIÓ 
PÚBLICA 

- Millorar la 
formació dels 

treballadors/es 
públics. 

- Coordinació de 
cursos de formació 

pel personal 
d‟ajuntaments i el 

Consell Comarcal 
(tècnic i 
administratiu).  

- Pla Agrupat de 
l‟Associació Catalana de 

Municipis amb el suport 
econòmic de la Diputació. 

- Acord de Formació pel 
treball de les 
Administracions Públiques 
(AFEDAD). 

- Promocionar la 

formació de 
funcionaris de 
l„Administració local 
a nivell comarcal.  

- Conveni amb l'Escola 

d'Administració Pública de 
Catalunya. 
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SECTOR 2 OFICINA LOCAL D‟HABITATGE 

· Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge 
 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments 
de prestació 

del servei 

PARC 

D'HABITATGES 

- Oferir a propietaris i 

llogaters una sortida a 
l‟oferta i necessitat 

d‟habitatge, amb la 
garantia que 

l‟Administració pública 
vetlla pels seus interessos. 

- Gestió de la borsa 

d‟habitatge de la 
comarca. Actualment 

aquest servei es porta 
des de l‟ajuntament de 
Tremp. 

- Borsa 

d‟habitatge de 
la comarca. 

HABITATGE AMB 
PROTECCIÓ 
OFICIAL 

- Garantir un habitatge als 

ciutadans en situació de 
risc d‟exclusió social. 

- Tramitació de 

sol·licituds per accedir a 
pisos de protecció 
oficial. 

- Conveni 

amb l‟Agència 
de l‟Habitatge 
de Catalunya. 

REHABILITACIÓ - Fomentar la millora de 

l‟eficiència energètica i la 
sostenibilitat, la 
conservació i la millora de 
la seguretat d‟utilització i 
d‟accessibilitat. 

- Gestió de sol·licituds 

d‟ajut de rehabilitació 
d‟edificis de tipologia 
residencial i 
inspeccionar les obres. 

- Tramitació de 
sol·licituds d‟ajut per 
obres d‟arranjament en 
l‟interior dels habitatges 

per a les persones 
grans. 

- Conveni 

amb l‟Agència 
de l‟Habitatge 
de Catalunya. 

CONTROL DE LA 
QUALITAT EN 

MATÈRIA 
D'EDIFICACIÓ 

- Determinar l‟estat dels 

edificis i orientar la 
propietat en les actuacions 

a realitzar per complir el 
deure de conservació i 
manteniment. 

- Informació a la 

ciutadania sobre la 
Inspecció Tècnica dels 
Edificis (ITE). 

- Tramitació de 

certificats d‟aptitud dels 
edificis. 

- Conveni 

amb l‟Agència 
de l‟Habitatge 
de Catalunya. 

CÈDULA 
D'HABITABILITAT 

- Acreditar que un 
habitatge compleix les 
condicions mínimes 

d‟habitabilitat que preveu 
la normativa vigent i és 
apte per a ser destinat a 
residència de persones. 

- Tramitació de còpies 
de cèdula d'habitabilitat 
i cèdules de primera i 
segona ocupació. 

- Conveni 
amb l‟Agència 
de l‟Habitatge 
de Catalunya. 

AJUTS SOCIALS AL 
PAGAMENT DEL 
LLOGUER 

- Ajuts per facilitar l‟accés 

i la permanència en un 
habitatge a sectors de la 
població en risc d‟exclusió 
social. 

- Tramitació de 

subvencions i 
prestacions per al 
pagament de lloguer. 

- Conveni 

amb l‟Agència 
de l‟Habitatge 
de Catalunya. 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments 
de prestació 

del servei 

PRESTACIONS 
ECONÒMIQUES 
D’ESPECIAL 
URGÈNCIA 

- Afrontar situacions 
d‟emergència en l‟àmbit 

de l‟habitatge degudes a 
deutes de lloguer i quotes 
hipotecàries. 

- Tramitació de 
sol·licituds de 

prestacions 
econòmiques d‟especial 
urgència. 

- Tramitació de 
sol·licituds a la Mesa 
d‟emergència de 
Catalunya.  

- Conveni 
amb l‟Agència 

de l‟Habitatge 
de Catalunya. 

SUPORT AL SERVEI 
COMARCAL 
D’IMMIGRACIÓ 

- Garantir, abans de la 

reagrupació familiar, que 
els habitatges reuneixen 
les condicions 
d‟habitabilitat i salubritat 
necessàries. 

- Inspecció visual dels 

pisos on s‟ha de 
reagrupar una família 
per si compleixen les 
condicions adients. 

- Servei 

comarcal 
d‟habitatge. 

- Servei 
comarcal 
d‟immigració. 
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SECTOR 3 ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I OBRES 

· Text Refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya (LOCC). 

· Reglament d‟obres i serveis dels ens locals. 

· Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, de règim jurídic del sector públic. 
· Llei 26/2010, de 3 d‟agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del 
servei 

ORDENACIÓ 
DEL 
TERRITORI 

Elaboració de 
plans 
territorials 

- Cooperar amb els 
municipis en 

l‟establiment de 
serveis tècnics 

necessaris per al 
desenvolupament 
del territori. 

- Fomentar la 
coordinació entre 
els diferents 
serveis urbanístics 

municipals de la 
comarca i establir 
criteris comarcals 
consensuats en 
aquells àmbits que 
sigui possible. 

- Coordinació de les propostes 
supramunicipals. 

- Accés a la informació sobre 
modificacions i revisions 

urbanístiques dels municipis de 
la comarca. 

- Elaboració d‟estudis per a la 
preparació de propostes 
d‟interès comarcal. 

- Participació en el procés de 
redacció per via de consulta. 

- Assessorament en matèria 
dels recursos, dels dèficits i de 
les necessitats.  

- Convenis amb 
ajuntaments i/o 

contractació de 
consultories 

externes. 

ORDENACIÓ 
DEL 
TERRITORI 

Execució dels 
plans 
territorials 

- Desplegament de les 
previsions dels plans territorials 

i sectorials supramunicipals. 

- Convenis amb 
ajuntaments i/o 

contractació de 

consultories 
externes. 

PLANEJAMENT 

URBANÍSTIC 
- Redacció i tramitació dels 

plans que afectin diversos 
municipis, de caràcter 
industrial, residencial, 
d'equipaments o 
d‟infraestructures. 

- Redacció i tramitació dels 

plans especials i sectorials en 
matèria de protecció del medi 
natural i en general dels usos 

en el cas de sòl no 
urbanitzable. 

- Col·laboració per via 
d'informe amb els organismes 

planificadors de rang superior. 

- Actualització dels instruments 
de planejament local.  

- Convenis amb 

ajuntaments i/o 
contractació de 
consultories 
externes. 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del 
servei 

DISCIPLINA I 
GESTIÓ 
URBANÍSTICA 

- Exercir funcions d‟ordenació 
del territori, plantejament, 
gestió urbanística i disciplina 
urbanística. 

- Intervenció administrativa en 
l‟ús del sòl, obres, urbanisme i 

habitatge. (Llicències 
urbanístiques, ordres 

d‟execució, estudis, 
inspeccions, dictàmens, 
valoracions...). 

- Supervisió del plantejament 
supracomarcal i dels diferents 

instruments de plantejament 
dels municipis adherits de la 
comarca, i si s‟escau, reduir els 
documents i propostes de 
modificació. 

- Redacció i direcció de 
projectes d‟obra, memòries 

valorades, plecs de condicions 
contractuals i aquells 
documents d‟ordre tècnic que 

es requereixin. 

- Conveni amb la 
Diputació de Lleida 
pel cofinançament 
del servei. 

- Convenis 
plurianuals amb els 

ajuntaments per la 
prestació i 

cofinançament del 
servei. 

L‟any 2019 són:  
Tremp, Senterada i 
Sant Esteve de la 

Sarga. 

- Convenis 
puntuals amb els 
ajuntaments per la 
prestació i 
cofinançament del 
servei. 

L‟any 2019 és la 
Torre de Capdella. 
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SECTOR 4 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE COMUNICACIÓ 

· Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovada pel DECRET LEGISLATIU 4/2003, de 4 de novembre i resta 
de legislació autonòmica d‟aplicació.  

 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del 
servei 

VIES D'ACCÉS 
A LA 
COMARCA 

  

  

  

- Assolir uns 
accessos viaris 

adequats a la 
mobilitat actual. 

- Participar en els plans 
sectorials viaris de les 

administracions 
supracomarcals. 

- Gestió interna amb 
mitjans propis. 

- Participar en els estudis i 
taules de debat que es 
produeixin. 

- Gestió interna amb 
mitjans propis. 

- Realitzar els documents 

necessaris per a prioritzar 
les accions a la comarca. 

- Gestió interna o 
externa. 

ACCESOS A 

NUCLIS 
HABITATS 

  

- Mantenir en 

condicions els 
accessos i complir 
les normatives. 

  

- Realitzar i executar un pla 

de conservació i millora 
d'aquests accessos. 

- Pla de camins de la 
Generalitat/Diputació 

- Realitzar un pla de 

viabilitat de traspàs 
progressiu a administracions 
supracomarcals. 

- Gestió interna amb 
mitjans propis. 

ACCESOS A 

BOSCOS I 
ESPAIS 
D'INTERÈS 

 

- Aconseguir uns 

accessos viables i 
adaptats al medi. 

 - Formular i executar un 

pla de camins forestals que 
contempli l'impacta 
ambiental. 

- Gestió interna o 

externa. 

 - Realitzar un pla de 

conservació i millora dels 
camins de Jussà (xarxa de 
senders) 

- Gestió interna o 
externa. 

TECNOLOGIES 
DE LA 
INFORMACIÓ 
I LA 
COMUNICACIÓ 

- Assolir uns 

accessos en 
condicions a les 
TIC. 

- Supervisar i fer el 

seguiment de les cobertures 
i actuacions en matèria TIC 
a la comarca. 

- Gestió interna amb 
mitjans propis. 

 - Realitzar un pla de 
desplegament a tots els 

nuclis de l'accés a les TIC a 
partir de la fibra òptica. 

- Gestió interna o 
externa. 

LINIA LLEIDA 
- LA POBLA DE 
SEGUR 

- Potenciar de la 
línia com medi de 

transport de 
viatgers i producte 
turístic. 

- Demandar l‟augment de 
freqüències.  

- Gestió interna amb 
mitjans propis. 

- Incentivar les 

combinacions amb TAV per 
accedir a la comarca. 

- Gestió interna amb 
mitjans propis. 

- Apostar per la 

dinamització turística i els 
productes relacionats amb 
el tren. 

- Gestió interna amb 
mitjans propis. 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del 
servei 

PLANIFICACIÓ 
i MOBILITAT 

  

- Analitzar les 

necessitat de 
transport públic 
sostenible a la 

comarca i 
optimitzar els 
serveis existents. 

- Realitzar un estudi de 

necessitats de transport 
públic intern i d'accés a la 
comarca. 

- Gestió interna o 
externa. 

- Gestionar el 

transport a la 
comarca. 

- Efectuar un servei de 
transport sota demanda. 

- Conveni amb el 

departament de 

Territori i 
Sostenibilitat. 

- Gestió 
externalitzada 
d‟acord a la Llei 
9/2017, de 8 de 
novembre, de 
Contractes del 
Sector Públic. 
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SECTOR 5 MEDI AMBIENT 

· Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, s‟estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l‟aigua de consum humà 

· Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s‟aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 
· Llei 42/1975, de 19 de novembre, sobre residus sòlids urbans 

· Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 

· Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus 

· Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

· Llei 7/1988, de 30 de març, de reclassificació del Parc Nacional d‟Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

· ORDRE de 10 de gener de 1992, de constitució de la Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça de Boumort 

· Decret 47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès comarcal i local. 

· Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i d'interès local. 

· Llei 9/1995, del 27 de juliol, d'accés motoritzat al medi natural. 
· Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. 
 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del 
servei 

SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE 

- Que es 

compleixin els 
criteris sanitaris 
que han de complir 
les aigües de 
consum humà. 
Garantir la 

salubritat, qualitat 
i neteja, a fi de 
protegir la salut de 
les persones dels 
efectes adversos 

derivats de 
qualsevol tipus de 
contaminació. 

- Gestió dels cloradors 

a l‟entrada dels dipòsits 
d‟aigua municipals. 

- Conveni amb la 

Diputació pel 
cofinançament de la 
recollida de mostres 
i les analítiques 
d‟aigua. 

- Cobrament del 
servei i del 
subministrament de 

clor segons preus 
públics als 
ajuntaments que ho 
sol·liciten. 

DEPURACIÓ  
D’AIGÜES  
RESIDUALS 

- Assegurar el 

correcte 
funcionament dels 

serveis públics de 
sanejament en 
ordre a garantir la 
prevenció de la 
contaminació, la 
protecció i la 
millora de la 

qualitat i el 
sanejament de les 
aigües 

- Explotació del sistema 

de sanejament 
(depuradores d‟aigües 

residuals i  col·lectors) 
del Pallars Jussà. 

- Acord de Ple de tots 

els ajuntaments amb 
depuradores per la 

cessió de 
competències al 
Consell Comarcal. 

- Conveni amb 
l‟Agència Catalana de  
l‟Aigua pel 
finançament del 
servei. 

TRACTAMENT DE 
FANGS DE 
DEPURADORA 

- La reutilització 

dels fangs, 
subproducte del 
tractament de les 
aigües residuals, 
com a adob 
biològic i aplicat en 
camps agrícoles, 

sempre que 
compleixin els 
paràmetres. 

- Tractament de fangs 

de depuradora a la 
planta de compostatge, 
tot i que no s‟ha fet 
mai. 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del 
servei 

RESIDUS URBANS - Una gestió 
eficient, a més de 

vetllar per la 
valorització i la 
disposició 
responsable del 
rebuig dels 
residus, s‟ha de 
promoure les 

accions més 
idònies dirigides a 
reduir-ne la 
producció. La 
reducció i la 
valorització i 
comercialització 

dels residus fan 
indispensable 
l‟aplicació de les 
tècniques de 
recollida selectiva, 
reciclatge i 
reutilització. 

- Recollida i gestió dels 
residus municipals de 

tots els municipis de la 
comarca. 

- Gestió i titularitat del 
centre de tractament de 
residus supracomarcal 
del Pallars Jussà 

(abocador de la fracció 
rebuig i planta de 
compostatge). 

- Gestió de la 
deixalleria de Tremp. 

- Suport als 
ajuntaments en la 
gestió de la deixalleria 
de la Pobla de Segur. 

- Conveni amb tots 
els ajuntaments de 

la comarca per la 
prestació del servei. 

- Conveni amb 
l‟Agència de Residus 
de Catalunya per la 
gestió de l‟abocador, 

planta de 
compostatge i 
deixalleries. 

- Conveni amb els 
ajuntaments de la 

Pobla de Segur i 
Isona pel suport a la 
gestió de les 
deixalleries. 

- Cobrament de la 
taxa d‟escombraries. 

RESIDUS 

ASSIMILABLES A 
RESIDUS  

MUNICIPALS 

- Aquest residus són 

aquells generats per 
l‟activitat pròpia del 
comerç. Són 

equiparables a 
aquest subgrup, als 
efectes de la gestió, 
els residus originats 
a la indústria que 
tenen la 

consideració 
d‟assimilables a 
municipals. 

- Gestió del centre de 

tractament de residus de 
les fraccions assimilables 
a residus municipals. 

- Recollida d‟envasos de 
fitosanitaris a la 
deixalleria de Tremp. 

- Recollida porta a porta 

del cartró comercial, 
plàstic d‟ensitjar i 
matèria orgànica a grans 
productors. 

- Recollida de la fracció 
vegetal (residus de poda) 
a planta de compostatge. 

- Serveis inclosos a la 

taxa d‟escombraries. 

- Cobrament segons 
preus públics per tona 
entrada de residus 
assimilables a urbans 

al centre de 
tractament. 

ABOCADORS 
INCONTROLATS 

- Millorar la 

qualitat del 
paisatge i la 
salubritat, evitant 
la dispersió de 
punts d‟abocament 

de residus pel 
territori i  millorar. 

- Clausura d‟abocadors 

incontrolats. 

- Conveni amb 

l‟Agència de Residus 
de Catalunya. 



 

33 
 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del 
servei 

ACTIVITATS 
CLASSIFICADES 

- Establir el sistema 

d‟intervenció 
administrativa de les 
activitats amb 
incidència 
ambiental, en el 

qual es prenen en 
consideració les 
afeccions sobre el 

medi ambient i les 
persones. Integra 
l‟avaluació d‟impacte 
ambiental de les 
activitats. 

- Redacció d‟informes 

d‟activitats de l‟annex II 
de la Llei 20/2009. 

- Ponència comarcal 

d‟avaluació ambiental 
(PCAA).  

- Cobrament als 
ajuntaments que 
sol·liciten el servei 
segons preus públics. 

EDUCACIÓ 
AMBIENTAL 

- Conscienciar els 

escolars sobre la 
importància de la 

conservació del 
medi ambient. 

- Visites a les 

deixalleries i 
depuradores en el marc 

del Pla Comarcal de 
Suport a l‟Educació.  

- Realització de 
campanyes de 
sensibilització en 
l‟àmbit dels residus. 

- Col·laboració amb 

l‟entorn 
d‟Aprenentatge: suport 
tècnic i cessió d‟espais 
a l‟Epicentre. 

- Conveni amb 

l‟Agència de Residus 
de Catalunya pel 

finançament de les 
campanyes de 
sensibilització. 

- Conveni amb 
l‟Entorn 
d‟Aprenentatge. 

ESPAIS NATURALS 
PROTEGITS 

- Conservar i 

divulgar els valors 
dels espais naturals 
protegits de la 
comarca. 

- Preservar els 
arbres i arbredes de 

més interès de la 
comarca. 

- Participació en el 

Patronat del Parc 
Nacional d‟Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici. 

- Participació en la Junta 
Consultiva de la Reserva 
Nacional de Caça de 
Boumort. 

- Participació en el procés 

de declaració de nous 
espais  naturals protegits 
(Parc Natural del 
Montsec, etc). 

- Participació en la gestió 
d‟espais naturals 
(Boumort, Mont-rebei, 
etc.) 

- Declaració d‟arbres i 
arbredes d‟interès 
comarcal. 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del 
servei 

XARXA VIÀRIA DE 
TITULARITAT LOCAL 

- Conciliar la 
pràctica de la 

circulació 
motoritzada amb la 
conservació del 
patrimoni natural. 

- Creació i mantenir 
l‟Inventari comarcal de 
camins. 

Creació i gestió de la 

Comissió consultiva 
d‟accés motoritzat al 
medi natural al Pallars 
Jussà. 

- Conveni amb 
l‟ICGC per 

incorporar la 
cartografia de 
l‟inventari comarcal 
de camins a la seva 
cartografia. 

GEOPARC CONCA DE 
TREMP-MONTSEC 

- Conservar i 

divulgar el 
patrimoni geològic 
de la comarca. 

- Participació a la Junta 

Directiva de l‟associació 
Geoparc. 

- Suport en el 
finançament de 
projectes promoguts 
pel Geoparc. 

- Convenis amb 
l‟associació Geoparc. 
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SECTOR 6 AGRICULTURA I RAMADERIA 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del servei 

PROMOCIÓ DE 
L'AGRICULTURA 

I LA RAMADERIA 

- Impulsar el sector 
primari a la comarca. 

- Donar suport a la 
modernització del 
sector primari a la 
comarca. 

- Col·laboració amb la 

Comunitat de regants i 
expectants de la Conca 
de Tremp: suport tècnic i 
administratiu, suport en 
la implantació de nous 
conreus en col·laboració 
amb l‟IRTA. 

 

EXPLOTACIÓ 

FORESTAL 
- Millorar la gestió i la 

comercialització de la 
fusta dels boscos de 

titularitat pública de la 
comarca. 

- L‟any 2014 el Consell 

Comarcal va fer la 
primera subhasta 

conjunta de fusta de la 
comarca en boscos 
públics. A partir de 2015 
aquestes subhastes va 
passar-les a fer la 
Generalitat. No es preveu 
que el Consell torni a fer 

subhastes de fusta, tot i 
que si s‟escau, si que es 
pot donar suport als 
ajuntaments en l‟àmbit 
de la gestió forestal. 

- Convenis amb els 

ajuntaments per la 
delegació de la 
competència. 

CAÇA I PESCA - Fomentar la caça i la 
pesca a la comarca. 

- Suport tècnic a les 

societats de caçadors i 
pescadors en projectes 
d‟interès comarcal. 

- Convenis amb les 

societats de caçadors i 
pescadors, si s‟escau. 

FORMACIÓ 
AGRÀRIA 

- Millorar la 

capacitació dels 
professionals i futurs 
professionals en 
l‟àmbit de 
l‟agricultura, 
ramaderia i el medi 
natural. 

- Realització de cursos de 

formació per a joves en 
l‟àmbit del medi natural. 

- Realització de jornades 
de formació en l‟àmbit 
agrari. 

- Formació de joves: 

ajuts del SOC 
(projectes singulars). 

- Altres formacions: 
ajuts del SOC (Treball 
a les 7 comarques) 
entre altres. 
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SECTOR 7 CONSUM 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de prestació 

del servei 

COMERÇ 

 

- Potenciar el petit 
comerç. 

- Accions de 
sensibilització. 

- Accions de dinamització. 

- Programa 7 Comarques 

(ajuntament de Tremp) 
Conveni de Col·laboració 
(25/09/18). 

- Programa Reempresa. 

CONSUM 

 

 

- Informar i 

assessorar al 
consumidor. 

Informar dels seus 
drets i deures. 

 

- Recepció i tramitació de 

denúncies, queixes i 
reclamacions. 

- Assessorament 

personalitzat a 
consumidors i empresaris. 

- Mediació 

- Arbitratge: 
videoconferència. 

- Adhesions d‟empreses a 
la junta arbitral. 

- Informar dels drets i els 

deures dels consumidors i 
empresaris. 

- Conveni de Col·laboració 

entre el Departament de 

Comerç, Turisme i Consum  
i el CCPJ (01/10/04). 

- Conveni d‟Encàrrec de 
gestió entre l‟Agència 
Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya i el 
CCPJ (27/06/17). 
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SECTOR 8 TURISME 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del servei 

MILLORA DE 
L’OFERTA I 
CREACIÓ DE 
PRODUCTE 

 

 

- Potenciar les 

activitats 
econòmiques 
vinculades al 
turisme i 
vertebrar una 
oferta turística 

sostenible, de 
qualitat i 
generadora de 
renda que 
permeti 
desestacionalitzar 

la temporalitat i 
diversificar 
l‟oferta per 
productes i 
segments. 

- Foment de projectes 

territorials estratègics que 
posin en valor els recursos 
turístics i en facilitin la 
comercialització. 

- Assessoraments i formació 

als agents turístics: 
empreses, entitats,... 

- Planificació turística general 
i específica. 

- Suport i col·laboració amb 
l‟Associació Geoparc Conca de 
Tremp Montsec. 

- Suport a iniciatives i 
esdeveniments turístics. 

- Difusió de convocatòries 
d‟incentius i ajuts al sector. 

- Pla de 

desenvolupament 
econòmic i social del 
Pallars Jussà 2017-21. 

- Pla d‟accions per al 
desenvolupament 

turístic del Pallars 
Jussà 2018-2023. 

- Cofinançament 
mitjançant el 
programa Treball a les 
7 Comarques. 

- Cofinançament 

mitjançant programes 
europeus de 
cooperació. 

- Cofinançament 
mitjançant el Fons de 
Foment del Turisme.  

PROMOCIÓ 
TURÍSTICA 

- Posicionar el 

Pallars Jussà com 
una destinació 

turística de 
referència. 

 

- Promoció de l‟oferta turística 
de la comarca: 

· Web turística i xarxes 
socials. 

· Mapes i tríptics. 

· Notícies i continguts per a 
premsa. 

· Esdeveniments turístics. 

- Presència en salons i fires 
de turisme. 

- Acollida de periodistes i 
agents de viatges o 
touroperadors en viatges de 
premsa i familiarització: 
presstrips i famtrips. 

- Butlletí electrònic mensual.  

- Dossier per a professionals. 

- Cofinançament amb 

el suport del Patronat 
de Turisme de la 
Diputació de Lleida. 

- Col·laboració amb 
l‟Agència Catalana de 
Turisme. 

- Conveni amb  
l‟Ajuntament de Tremp 
per la dinamització de 
l‟oficina municipal de 
turisme.  

COORDINACIÓ 
AMB EL 
SECTOR 
PRIVAT i 
DINAMITZACIÓ 
TURÍSTICA 

- Establir 

sinèrgies entre el 
sector públic i 
privat. 

- Millora de 
l‟oferta turística 
existent. 

- Consolidació de la Taula 

Sectorial de Turisme del 
Pallars Jussà. 

- Suport a les associacions de 
privats del sector turístic. 

- Col·laboració amb la 
campanya “Vine al Pallars, viu 
el Jussà”. 

- Coordinació i suport a les 
oficines d'informació turística 
i tècnics de turisme dels 
ajuntaments. 

- Cofinançament 

mitjançant el 
programa Treball a les 
7 Comarques. 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del servei 

OBSERVATORI 
TURÍSTIC 

- Establir les 

bases per poder 
disposar d'un 
sistema 
d'informació i 

monitorització de 
l'activitat 
turística. 

- Elaboració d‟informes sobre 

l‟estat del turisme a la 
comarca: 

· Informe sobre les xifres de 
visitants als equipaments 
culturals. 

· Informe sobre el nombre 
de pernoctacions a la 
comarca (taxa turística). 

- Informes estadístics 
oficines de turisme. 

- Informes de la taxa 
turística. 

EQUIPAMENTS 
D’ATENCIÓ AL 
VISITANT 

  

- Donar a 

conèixer el 
patrimoni cultural 
i natural del 
territori. 

- L‟acollida dels 
visitants. 

- Dinamització de l‟Epicentre, 

el centre de visitants del 
Geoparc. 

- Dinamització del Casal 
Manyanet, espai museístic i 
que acull l‟Oficina Jove. 

- Suport a l‟Entorn 
d‟Aprenentatge de Tremp. 

- Aula d‟estudis. 

- Conveni de 

col·laboració amb la 
Diputació de Lleida. 

- Conveni de 
col·laboració amb la 
congregació Fills de la 
Sagrada Família. 

- Conveni amb el 
Departament 
d‟Ensenyament. 
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SECTOR 9 DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 

· (EMC/153/2017) de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a 

projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius (EMC/1706/2018) de 26 de setembre, per la qual s'obre la 
convocatòria de subvencions.  

· (TSF/234/2017) de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores (TSF/2273/2018) de 5 de juliol, per la qual 

es fa pública la convocatòria de l'any 2018. 

· (BOP104) Xarxa Lleida Territori Intel·ligent. 

· Pla estratègic. 
 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del 
servei 

PROMOCIÓ DE 
L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA 
DE LA 
COMARCA 

 

- Impulsar a 
l‟ocupació. 

- Relleu empresarial. 

- Potenciar 
l‟economia social. 

- Impulsar la creació 
d‟empreses. 

- Fomentar l‟esperit 
emprenedor. 

- Incrementar i 
millorar la 

competitivitat 
empresarial a través 
de la innovació i 
desenvolupament 
tecnològic. 

- Atreure inversió a 
la comarca. 

- Facilitar la 
internacionalització 
empresarial. 

- Recolzar la 
cooperació i els 
projectes col·lectius 
d‟empreses. 

- Desenvolupament 
local. 

- Accions de Formació (Global 
Lleida). 

- Accions d‟informació i 
orientació. 

- Accions d‟assessorament. 

- Accions de consolidació. 

- Mediació accés al 
finançament. 

- Pla d‟empresa. 

- Programa Cat 
Empren. 

- Acord d‟Adhesió 
al Consorci 
GlobaLleida 
(04/06/12). 

- Viver d‟Empreses (edifici 
CITA). 

- Conveni de 

col·laboració 
entre CEEI i el 
consell Comarcal 
18.12.2012. 

- CEI. 

- Diagnosi i visibilització ec. 
Social. 

- Suport a la creació i 
desenvolupament. 

- Promoció de la fórmula 
cooperativa. 

- Accions de difusió i 

acompanyament de la 
continuïtat empresarial. 

- Actuacions al món educatiu. 

- Eines i recursos per a 
prescriptors. 

- Projecte 

Ateneus 
Cooperatius. 

- Conveni 
col·laboració 6 
Consells 
Comarcals de l‟Alt 
Pirineu i Aran 

(29/10/18). 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del 
servei 

- Suport tècnic. 

- Contactant / atraient / 
negociant amb inversors. 

- Cercant i coordinant el suport 
institucional.  

- Creant i/o participant en 
altres societats o instruments 
de gestió de projectes 
estratègics. 

- Promovent acords amb altres 
territoris i institucions. 

- Creant i mantenint serveis i 
programes comuns turisme, 
productes artesans). 

- Impuls i Desenvolupament 
d‟estudis, estratègics i 
projectes de recerca de noves 
oportunitats per la comarca. 

- Ajut de la 

Generalitat per 
Pallars Actiu. 

- Fomenta la continuïtat 
d‟empreses viables. 

- Realització del Pla de cessió. 

- Recerca de compradors 
potencial. 

- Reempresa. 

- Promoció econòmica. 

- Desenvolupament local. 

- Xarxa Lleida 

Territori 
Intel·ligent 

(XLTI). 

- Promoure dinàmiques i 

economies responsables, 
productives i respectuoses amb 
el medi ambient. 

- Generar ocupació. 

- Promoure la cooperació i el 
foment de l‟associacionisme 
local i sectorial. 

- Garantir la continuïtat de les 
comunitats i pobles dels espais 

protegits  i la seva xona 
d‟influència, tant en l‟àmbit 
econòmic com cultural. 

 

- Consorci Leader 

Pirineu 
Occidental. 

- Conveni signat 
amb CCPJ 
(30/05/18). 

- Impulsar el treball, 
l‟ocupació i la 
formació. 

 

-Treball espais comarcals. 

-Formació treballadors. 

- Treball i 
Formació.  

- Conveni amb 
ajuntaments. 
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SECTOR 10 PROTECCIÓ CIVIL 

· Text Refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya (LOCC). 

· Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del servei 

SERVEI 

COMARCAL DE 
PROTECCIÓ 
CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Millorar la 

protecció de les 
persones, béns i el 
medi ambient i 

l‟organització dels 

ens locals davant 
situacions de greu 
risc col·lectiu, 
catàstrofes i 
calamitats 
públiques. 

- Suport tècnic i logístic als 

ajuntaments de la comarca 
en tots els àmbits de la 
protecció civil: previsió, 

planificació, prevenció, 

formació, sensibilització, 
intervenció en emergències 
(inclou la vialitat hivernal) i 
rehabilitació. 

- Creació i gestió de la 
comissió comarcal de 
protecció civil. 

- Creació i manteniment 
del Fons comarcal de 
material de protecció civil. 

- Creació i manteniment 
del Centre de Coordinació 
d‟Emergències Comarcal. 

- Pla d‟Assistència i 

Suport (PAS) en 
matèria de protecció 
civil del Pallars Jussà  

- Convenis amb els 

ajuntaments per 

implantar el PAS. 
L‟any 2019 són tots 
els ajuntaments 
excepte Tremp. 

- Possible conveni a 
signar amb la Direcció 
General de protecció 
civil. 

- Possibles convenis a 
signar amb entitats 
vinculades amb la 

protecció civil (Creu 
Roja, radioaficionats 
locals, etc). 

AGRUPACIONS 
DE DEFENSA 
FORESTAL 

- Millorar la 

protecció de les 
persones, béns i el 
medi ambient 
davant dels 
incendis forestals. 

- Suport tècnic a les 

Agrupacions de Defensa 
Forestal per encàrrec dels 
ajuntaments. 

- Convenis amb tots 

els ajuntaments 
excepte Tremp per 
implantar el PAS. 

CONTROL DE 

PLUGES I 
AFORAMENTS 

- Escurçar el 

temps de resposta 
de l‟administració 
davant de les 
crescudes dels rius 
en zones de 
muntanya. 

- Participació al programa 

Risqhydro, una xarxa 
pirenaica de detecció de 
riscos hidrològics en rius 
de muntanya promoguda 
per la Diputació de Lleida. 

- Conveni amb la 

Diputació de Lleida per 
participar com a socis 
en el projecte 
INTERREG. 

- Conveni amb el 
Departament 
d‟Interior pel traspàs 
d‟informació del 

programa Risqhydro. 

SEGURETAT 
VIARIA 

- Millorar la 

seguretat viària de 
la població. 

- Organització un cop l‟any 

el parc infantil de trànsit 
(circuit de bicicletes) en 

col·laboració amb els 
Mossos d‟Esquadra, 
adreçat als centres 
escolars de la comarca. 

- Acte finançat pel 

Servei Català de 
Trànsit. 

 

  



 

 

42 
 

SECTOR 11 ATENCIÓ A LES PERSONES 

· Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

· DECRET 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. 

· Llei 4/94 d'administració institucional, descentralització, desconcentració i coordinació del sistema català de serveis 

socials. 

· Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l‟Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de 

dependència. 
 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del servei 

1. SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS 

- Detectar les 

situacions de 
necessitat 
personal, familiar i 
comunitària.  

- Oferir informació, 

orientació i 
assessorament a 
les persones amb 
relació als drets i 
els recursos 
socials. 

- Valorar i fer 
diagnòstics socials, 
socioeducatiu i 
sociolaboral.  

- Facilitar que les 

persones assoleixin 
l‟autonomia 
personal i 
funcional. 

- Afavorir la 
igualtat de les 
persones eliminant 
discriminacions per 
raó de gènere o 

per qualsevol altra 
condició. 

- Promoure la 

cohesió social i la 
resolució 
comunitària de les 

necessitats socials, 
mitjançant 
polítiques 

preventives i 
comunitàries al 
territori. 

- Promoure 
mesures d‟inserció 
social, laboral i 
educativa.  

 

- Equip bàsic d‟Atenció 

Social. 

Serveis d'atenció 
domiciliaria (Ajuda a 
domicili i tecnologies de 
suport i cura). 

- Serveis residencial 
d‟acolliment d‟urgència. 

- Servei de residència 
temporal per a 
persones adultes en 

situació d‟exclusió 
social.  

- Serveis d‟intervenció 
socioeducativa no 
residencials per a 
infants i adolescents:   

· Atenció diürna 

- Assessorament tècnic 
als equips bàsics.  

- Ajuts d‟Urgència 
Social. 

- Exclusió residencial. 

- Vulnerabilitat social: 

banc d‟aliments, horts 
socials, beques 
socioeconòmiques. 

- Referent comunitari 
de la dependència a 
l‟Alt Pirineu i Aran. 

 

Qualsevol encomana 
que realitzi el DTASF. 

- Contracte Programa 

per a la coordinació, 
la cooperació i la 
col·laboració entre el 

Departament de 
Treball Afers Socials i 
Famílies i aquest 
Consell Comarcal. 

- Altres convenis que 
es puguin subscriure. 

- Altres línies d‟ajuts. 

- Protocols de 
coordinació. 

- Conveni de 
col·laboració amb els 
Ajuntaments de la 
comarca. 

- Taules de treball. 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del servei 

SERVEIS SOCIALS 
D'ATENCIÓ 
ESPECIALITZADA: 

2.1 INFÀNCIA 

LLEI 14/2010, del 
27 de maig, dels 
drets i les 
oportunitats en 
infants i 
adolescents. 

- Promoure el 
benestar personal i 

social dels infants i 
els adolescents i de 
les actuacions de 
prevenció, atenció, 
protecció i 
participació 

dirigides a 
aquestes persones. 

- Garantir l'exercici 

dels drets dels 
infants i 
adolescents, 
l'assumpció de 
llurs 
responsabilitats i 

l'assoliment del 
seu 
desenvolupament 
integral. 

- Servei especialitzat 
d‟Atenció a la infància i 
l‟adolescència. SEAIA 

- Servei d‟intervenció 

en família extensa. 
SIFE. 

 

Qualsevol encomana 
que realitzi el DTASF. 

 

 

- Contracte Programa 
per a la coordinació, 

la cooperació i la 
col·laboració entre el 
Departament de 
Treball Afers Socials i 
Famílies i aquest 
Consell Comarcal. 

- Protocols de 
coordinació 

- Taula de treball 
d‟Infància. 

2.2 IMMIGRACIÓ 

Desplegament de 
la Llei 10/2010, 
d’acollida a les 
persones 
immigrades i 
retornades a 
Catalunya/ S1A. 

 

- Promoure 

l'autonomia i la 
igualtat 
d'oportunitats dels 

immigrats i dels 
retornats a 
Catalunya. 

- Fer efectiu el 
principi d'igualtat i 
assolir una major 
cohesió social. 

- Promoure les 

accions d‟acollida, 
promoció de la 
igualtat i 
acomodació 
necessàries per a 
les persones 

nouvingudes a 
Catalunya. 

- Migracions i 

ciutadania. Acollida, 
Igualtat i Cohesió 

- Servei de Primera 
Acollida. 

Qualsevol encomana 
que realitzi el DTASF. 

 

 

- Contracte Programa 

per a la coordinació, 
la cooperació i la 
col·laboració entre el 

Departament de 
Treball Afers Socials i 
Famílies i aquest 
Consell Comarcal. 

- Altres convenis que 
es puguin subscriure. 

- Taula de treball de 
mutilacions genitals 
femenines (MGF). 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del servei 

2.3 IGUALTAT 

Llei 17/2015, de 
21 de juliol, 
d’igualtat efectiva 
de dones i homes 

Llei 11/14, de 10 
d’octubre, per 
garantir els drets 
de lesbianes, gais, 
bisexuals, 
transgèneres i 
intersexuals. 

- Integrar la 

perspectiva de 
gènere en tots els 
àmbits.  

- Contribuir a 
eradicar els 
estereotips 

culturals que 
perpetuen les 

diferències de 
gènere. 

- Assegurar el 
lliure 
desenvolupament 
de l‟autonomia i les 

capacitats de les 
persones, i 
l‟exercici efectiu de 
la plena ciutadania 
des del respecte a 
la diversitat i la 
diferència. 

- Afavorir que 
dones i homes, des 

de la diversitat, 

participin en 
condicions 
d‟igualtat efectiva 
en la vida familiar, 
política, social, 
comunitària, 

econòmica i 
cultural. 

- Abordar, prevenir 
i eradicar, d‟acord 
amb el que disposa 
la normativa vigent 
en la matèria, tot 
tipus de violència 
masclista contra 

dones i infants. 

- Igualtat en el treball. 

- Servei d‟Atenció 
Integral LGBTI. 

- Servei Informació i 
Atenció a la Dona 
(SIAD). 

- Servei Intervenció 
especialitzada (SIE). 

- Sistemes de resposta 
urgent per a dones que 
es troben en situació de 
violència i per als seus 
fills i filles. 

 

- Contracte Programa 

per a la coordinació, 
la cooperació i la 
col·laboració entre el 

Departament de 
Treball Afers Socials i 
Famílies i aquest 
Consell Comarcal. 

- Contracte Programa 

entre l‟Institut Català 
de les dones i el 
Consell Comarcal per 
la prestació del servei 

d‟informació i atenció 
a les dones i la 
realització de 
polítiques d‟igualtat 
de gènere. 

- Plans i mesures 
d‟igualtat  de les 
persones LGBTI i lluita 
contra l‟homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia. 

- Pla de polítiques de 
dones.   

- Plans i mesures 
d‟igualtat en el treball. 

- Protocol per a 
l‟abordatge de la 

violència masclista a 
l‟Alt Pirineu i Aran. 
(Taula institucional i 
la Comissió Tècnica). 

- Protocol comarcal 
d‟actuació en casos de 
violència masclista ( 
Equip comarcal i la 
Comissió 

interdisciplinària de 
treball i seguiment de 
casos). 

2.4 
ACCESSIBILITAT 

Llei 13/2014, de 
30 d’octubre,  
d’accessibilitat 

- Assessorar i 

orientar a persones 
i cuidadors, sobre 
productes de 
suport i altres 
recursos per a 
l‟autonomia i 
l‟accessibilitat de 

l‟entorn a les 
persones amb 
discapacitat o 
dependència. 

- Banc de Productes de 
suport. 

- Centre per 
l‟Autonomia Personal. 

- Servei de transport 
adaptat i assistit. 

 

- Contracte Programa 

per a la coordinació, 
la cooperació i la 
col·laboració entre el 
Departament de 
Treball Afers Socials i 
Famílies i aquest 
Consell Comarcal. 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del servei 

2.5 INFANTS AMB 
TRASTORNS EN EL 
DESENVOLUPAMEN
T O RISC DE 
PATIR-LOS 

- Atendre la 
població infantil 

des de la concepció 
i, com a màxim, 
fins que compleixin 
sis anys, sempre 
que no tingui 
garantida la 

continuïtat 
assistencial. 

- Participar en la 

coordinació de les 
actuacions 
(detecció i 
prevenció) que es 
porten a terme en 
aquesta franja 
d'edat. 

- Garantir el treball 

individualitzat i la 
continuïtat 
assistencial. 

- Centre de 
desenvolupament 

infantil i Atenció precoç. 
CDIAP. 

- Conveni de 
col·laboració 

interadministrativa  
entre el DTASF i el 
Consell Comarcal per 
a la prestació del 
servei del centre de 
desenvolupament 

infantil i atenció 
precoç. 

3. ALTRES SERVEIS 
SOCIALS: 

VOLUNTARIAT 

Llei 25/2015, del 
voluntariat i de 
foment de 
l’associacionisme. 

- Potenciar el teixit 
associatiu. 

- Oferir suport i 

assessorament a 

les entitats del 
territori per 
apoderar-les. 

- Fer possible el 
treball en xarxa 
entre entitats per 
promoure 
l‟associacionisme i 
el voluntariat. 

- Punt d‟Atenció al 
voluntariat. 

- Contracte Programa 
per a la coordinació, 

la cooperació i la 

col·laboració entre el 
Departament de 
Treball Afers Socials i 
Famílies i aquest 
Consell Comarcal. 

- Conveni de 
col·laboració amb 
APROP. 

 

ACORDS AMB 
ENTITATS 

- Impulsar la 

participació de les 
entitats del tercer 
sector. 

- Implementar i 

millorar el treball 
en xarxa. 

- Programa de suport a 

l‟autonomia a la pròpia 
llar. PSALL. 

- Centre Ocupacional 

- Activitats de lleure 

per a persones amb 
malaltia mental. 

- Activitats d‟inclusió 
laboral 

- Conveni de 

col·laboració amb Alba 
Jussà. 

- Taula de salut 
mental. 

- Conveni de 
col·laboració  amb 
altres entitats del 
territori: Reintegra, 
Càritas. 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del servei 

INNOVACIÓ EN 
SERVEIS SOCIALS 

- Implementar 

polítiques d'atenció 
a les persones, 
amb un alt nivell 

d'innovació i amb 
la clara voluntat de 
millorar en 
l'aplicació de 
mètodes i sistemes 

pioners per la 
qualitat de vida de 
les mateixes. 

- Contribuir al 

desenvolupament i 
sostenibilitat de la 
Comarca. 

- Implementació del Pla 

estratègic 2019 – 2023 
per una oferta integral 
de serveis de 
proximitat. 

 

Actuació 2019: Atenció 
integrada i cronicitat 

 

Actuació: Espai Inclusió 
sociolaboral al Pallars 
Jussà. 

- Amb suport d‟Alter 
Civites 

- Espai d‟Inclusió 
Laboral 

- Sessions de treball 
amb agents de salut 

SERVEIS DE SALUT - Col·laborar amb 
els serveis de salut 
comarcals. 

- Col·laboració i suport 
amb els serveis de salut 
de la comarca. 
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SECTOR 12 COMUNICACIÓ 

· Lleis 39 i 40/2015 s‟ha establert definitivament la tramitació electrònica com a paradigma d‟actuació de les 

administracions públiques. 
· Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP). 

 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments 

de prestació 
del servei 

RELACIÓ AMB 
ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 

- Difusió de les accions del 
Consell cap als administrats. 

- Millora de la transparència.  

 

- Convocatòries a actes 
públics. 

- Elaboració notes de 
premsa de difusió. 

- Cobertura d‟actes 
públics. 

- Recull de premsa diari. 

- Mitjans 
propis. 

XARXES SOCIALS - Difusió de les accions del 

Consell cap als 
administrats/des. 

- Millora de la transparència 

- Millora de l‟eficiència 
alhora de comunicar-se amb 
els usuaris/es. 

- Creació d‟un feedback 
entre administració i 
administrats/des. 

Inserció d‟informacions 
de servei. 

Difusió d‟esdeveniments. 

Informacions adaptades 

al perfil dels usuaris de 
cadascuna de les xarxes 
(Instagram, Twitter, 
Facebook,..) 

- Mitjans 
propis. 

XARXES 
INTERNES 

- Comunicació directa amb 

tot el gruix de 
treballadors/es del Consell. 

- Fer que cada departament 
sàpiga què fan la resta de 
serveis del Consell. 

- Elaboració/Publicació 

notícies a la web 

- Publicació al web del 
recull de premsa 

- Mitjans 

propis. 

ARXIU - Facilitar l‟accés al material 
fotogràfic i de difusió a tots 

els treballadors/es del 
Consell 

- Creació arxius 
fotogràfics 
d‟esdeveniments  

Creació arxiu notícies i 
recull de premsa 

- Mitjans 
propis. 

COMUNICACIÓ 
CIUTADANA 

- Facilitat la informació 

oficial del Consell a tota la 
ciutadania per tal de 

millorar l‟accés als serveis 
amb eficiència 

- Comunicats oficials - Mitjans 
propis. 

CREACIÓ DE 
MATERIAL PROPI 

- Difusió del serveis i 
activitats que porta a terme 
el Consell 

- Edició de vídeos 
promocionals i 
informatius. 

- Mitjans 
propis. 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments 

de prestació 
del servei 

ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA 

- Relació més fluida entre 
administracions. 

- Relació més fluida entre 
administració i administrats. 

- Evitar la generació de 
documentació en format 
paper. 

- Millora a l‟accés a la 
documentació. 

- Millora de la transparència. 

- Enviament i recepció de 
documents. 

- Elaboració d‟expedients 
electrònics 

- Suport tècnic als 14 
ajuntaments de la 
comarca. 

- Registre de documents 

- Ús de les plataformes: 

e-Notum 

e-TRAM 

e-Tauler / Seu-e / Portal 
transparència 

e-Contractació 

e-FACT 

- Consorci 

d‟Administra
ció Oberta 

de 
Catalunya. 

- Ajuts. 
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SECTOR 13 JOVENTUT 

· Decret 90/2013, de 29 de gener, per qual s‟aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya. 

· Ordre BSF/12/2014, de 23 de gener, del Cens d'entitats juvenils. 

· DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. 

· Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. 

· Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en matèria de joventut a les 
comarques. 

· Decret 267/2016, de 5 de juliol, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de les activitats d'educació en 

el lleure en les quals participen menors de 18 anys. 

· Ordre de 7 d'octubre de 1987, per la qual es concreten les condicions d'obertura i funcionament dels serveis 

d'informació juvenil. 

· Ordre d'11 de novembre de 1994, per la qual es regulen les relacions dels serveis d'informació juvenil amb la 

Secretaria de Joventut. 

 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del servei 

SERVEI 
COMARCAL DEL 
JOVENTUT 

 

- Impuls de les 

polítiques 
juvenils a la 
comarca. 

- Potenciar les 
polítiques 

juvenils als 
municipis. 

- Promoure la 
coordinació entre 
municipis. 

- Gestió de 

proximitat pel 
que fa 
instal·lacions 
juvenils i 
seguiment 

d‟activitats amb 
menors. 

- Elaboració, gestió, 

seguiment i avaluació dels 
Plans Comarcals de 
Joventut que inclouen les 

polítiques de joventut 
comarcals. 

- Seguiment de les 
activitats d'educació en el 
lleure en les quals 
participen menors de 18 
anys. 

- Execució competències 

en matèria d'instal·lacions 
juvenils. 

- Cooperació municipal en 
matèria de polítiques de 
joventut a través d‟un 
tècnic compartit. 

- Conveni amb la 

Direcció General de 
joventut a través del 
Contracte Programa 
2019. 

- Pla Comarcal de 
Joventut. 

- Pla Nacional de 
Joventut. 

- Plans locals de 
joventut. 

 

PUNT 
D’INFORMACIÓ 
JUVENIL 

- Millorar la 
gestió i 

dinamització de 
la informació 
juvenil, així com 
els processos 
d‟orientació i 
assessorament 
de les persones 

joves, en 
diferents 
matèries. 

- Servei d‟informació 
sobre: 

- Educació. 

- Habitatge. 

- Mobilitat internacional. 

- Salut. 

- Treball. 

- Emissió carnets: 

Estudiants internacionals, 
jove, alberguista. 

- Conveni amb la 
Direcció General de 

joventut a través del 
Contracte Programa 
2019. 

- Pla Nacional de 
Joventut. 
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Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del servei 

OFICINA JOVE - Promoure 

l‟emancipació 
dels joves perquè 

puguin 
desenvolupar el 
seu projecte de 
vida.  

- Agrupar els 
diferents serveis 

destinats a la 
joventut a la 
comarca. 

- Convertir els 
joves en 

persones 
participatives, 
implicades en el 
dissenys de la 
societat en la que 
viuen. 

- Fer del Pallars 
Jussà un territori 
connectat amb el 

jovent i obert i 
fer-lo atractiu a 

noves iniciatives 
joves. 

1.- EMANCIPACIÓ 

LÍNIA EDUCACIÓ: 

- Informació i tramitació 
de beques d‟estudis. 

- Orientació en la transició 
educativa/ocupacional. 

- Aula d‟estudi. 

- Tallers educatius per a 
alumnes de secundària. 

- Participació en el Pla 
Comarcal JussàEducació 

- Mobilitat internacional. 
 

LÍNIA OCUPACIÓ: 

- Premi jove 
emprenedor/a. 

- Programes d‟orientació i 
formació a mida. 

- Gestió programes 
europeus d‟ocupació 
juvenil (Garantia juvenil) 

- Curs de monitors/es de 
lleure. 

- Programa Arrela‟t. 

- Taula estratègica 
d‟ocupació jove. 
 

LÍNIA SALUT 

- Bus de la festa 

- Campanya de prevenció 
“Recicla l‟ampollon” 

- Participació Pla d‟acció 
territorial. Comissió 

tècnica PINSAP. 
(Alcohol/addiccions/joves) 

- Participació taules de 
salut jove municipals. 

- Celebració dies mundials 
(SIDA). 
 

2.- PARTICIPACIÓ 

- Trobada de casals d‟estiu 

Festipallars 

- Consell de Joves 

- Consell de secundària 

- Conveni amb la 

Direcció General de 
joventut a través del 

Contracte Programa. 
2019. 

- Convenis amb els 
ajuntaments per a la 
prestació de serveis i 
per a la realització de 

diferents programes. 
Ex: Bus de la Festa, 
Festipallars, tècnic 
Dinamo, etc. 

- Convenis SOC per a 

accedir a línies de 
finançament de 
projectes de formació i 
inserció. 

- Col·laboració amb 
organismes com 
Consorci Leader 
Pirineus, Pallarsactiu, 
Catalunya Emprèn, 

departament 
d‟Ensenyament, 

departament de 
Salut,... 

- Col·laboració amb 
altres departaments del 
Consell Comarcal, 
immigració, promoció 
econòmica, igualtat,... 

- Col·laboració amb 
entitats juvenils. 

- Pla Comarcal de 
Joventut. 

- Pla Nacional de 
Joventut. 

- Plans locals de 
joventut. 

- Consell de Joves. 

- Conveni de 
col·laboració per a la 
gestió de l‟Oficina Jove 
entre la Direcció 

General de Joventut, 
l‟ajuntament de Tremp i 
el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. 
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SECTOR 14 CULTURA 

· Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya. 

· Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

· Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. 
 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del 
servei 

FOMENT DE LA 
LLENGUA 
CATALANA 

- Estendre el 

coneixement de la 
llengua catalana en 

l'àmbit de 
l'ensenyament no 
reglat. 

- Fomentar l'ús del 
català en tots els 
àmbits de la societat 
al territori.  

- Contribuir a la 
divulgació de la 

llengua catalana en 
col·laboració amb 
altres organismes i 
entitats. 

- Català per a adults. 

- Serveis a empreses i 
organitzacions. 

- Assessorament lingüístic. 

- Foment de la llengua 
catalana: Concurs literari 
intercomarcal 

- Ser membre del 

Consorci de 
Normalització 
Lingüística. 

FONS 
DOCUMENTALS 

- Impulsar la gestió i 

garantir la 

preservació de la 
documentació del 
Pallars Jussà, tant 
pública com privada, 
d‟acord amb els seus 

valors, per a posar-
la al servei dels 
interessos generals. 

- Manteniment de l'arxiu 
comarcal. 

- Suport documental pel 
manteniment dels arxius 
locals, en suport paper i 
d‟administració electrònica. 

- Arxiu comarcal del 

Pallars Jussà i arxius 
municipals. 

- Conveni amb el 
Departament de 
Cultura, Ajuntament 
de Tremp i Consell 
Comarcal de Pallars 
Jussà per la gestió 

de l'Arxiu Comarcal 
del Pallars Jussà. 

- Conveni amb els 
ajuntaments 
interessats i/o 
afectats. 

ESDEVENIMENTS 
CULTURALS  

- La promoció 

d‟esdeveniments 

culturals del 
territori. 

- El suport i l‟impuls 
a la dinamització 
cultural. 

- La recuperació, 
l‟inventari, la 
protecció, la difusió i 
el foment de la 
cultura popular i 
tradicional catalana. 

 

- Promoció deis costums, 
folklore, artesania, etc. 

- Promoció de la gastronomia: 

jornades micològiques, suport 
ATG, etc.  

- Col·laboracions amb les 
associacions culturals locals. 

- Promoció de llibres sobre 
temàtiques d‟interès comarcal, 
com la memòria històrica, la 
geologia, l‟enologia, etc. 

- Realització del Festival del 
Romànic i dels Castells de 
Frontera. 

- Conveni amb el 

Departament de 
Cultura. 

- Ajuts de l‟IEI. 

- Ajuts de la 
Diputació de Lleida. 
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SECTOR 15 ESPORTS 

· Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport. 
 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del 
servei 

FOMENT DE 
L’ESPORT EN 
EL SEGMENT 
ESCOLAR  

- Aconseguir que tots els 

alumnes que viuen a les 
comarques pirinenques 
tinguin l‟oportunitat 
d‟aprendre a esquiar. 

- Fomentar i promocionar 
la pràctica de l‟activitat 
física i esportiva entre la 
població en edat escolar, 

per aconseguir uns hàbits 
de vida saludables que 
allunyin els infants i 
joves de les conductes de 
risc i el sedentarisme, 
així com dels problemes 
que puguin derivar-ne. 

- Esport blanc escolar. 

- Suport a les activitats que 

desenvolupa el Consell 

Esportiu: activitats 
nàutiques, esquí, etc. 

- Coordinació d'activitats 
esportives d'àmbit 
comarcal: 

· campionats interescolars 
comarcals. 

· campionats 
intercomarcals. 

· Olimpíada infantil 
Flamisell. 

- Conveni amb el 

Consell Català de 
l‟Esport. 

- Conveni amb 
FGC. 

- Consell Esportiu 
del Pallars Jussà. 

 

FOMENT DE 
LES 
ACTIVITATS 
DE 
MUNTANYA 

- Consolidar el Pallars 

com una destinació de 
muntanya. 

- Disposar d‟itineraris de 
senderisme i 
cicloturisme. 

- Fomentar la pràctica de 
l‟activitat física. 

 

- Desenvolupament 

d‟itineraris per la pràctica 

del senderisme i la bicicleta 
de muntanya. 

- Forfets. 

 

- Conveni amb el 

Consell Català de 
l‟Esport. 

- Conveni amb 
FGC. 

- Conveni amb l‟Aj. 
de la Pobla de 
Segur per la gestió 
de l‟antiga estació 
de tren. 

AJUDA A 
ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

- Foment de l‟activitat 
esportiva. 

- Ús de la piscina de les 
instal·lacions de l‟AGBS. 

- Programes d'ajut per a 
l'organització de 
competicions i pel 
manteniment dels clubs. 

- Conveni amb el 

Consell Esportiu 
del Pallars Jussà. 
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SECTOR 16 ENSENYAMENT 

· Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de 

titularitat del Departament d'Ensenyament. (en procés de modificació) 

· Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament 

de l'alumnat en l'educació obligatòria. 
 

 

Serveis Objectius Actuacions 
Instruments de 

prestació del 
servei 

MENJADORS 
ESCOLARS 

- Prestació del servei de 
menjador escolar. 

- Millorar la conciliació de la 
vida familiar i labora. 

- Optimitzar la tasca educativa 

i social dels menjadors 
escolars. 

- Gestió convocatòries 

adjudicació del servei 
de menjador escolar. 

- Gestió Beques socials 
de menjador. 

- Conveni amb el 

departament 
d‟Educació. 

TRANSPORT 
ESCOLAR 

- Prestar el servei de transport 
escolar. 

- Facilitar un transport gratuït 
per fer accessible l‟educació 
obligatòria als nens i nenes 

d‟una comarca amb nuclis de 
població molt dispersos. 

- Gestió transport 
escolar. 

- Gestió adjudicació 
del servei de 
menjador. 

- Gestió ajuts 
individuals al 
desplaçament. 

- Conveni amb el 
departament 
d‟Educació. 
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