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Informe sobre prestació de serveis i programes de “Promoció econòmica” en l’àmbit local 

Objectiu: Saber, en el nostre entorn, quines entitats/empreses gestionen en l’àmbit local els serveis del que 
habitualment és coneix com a “Promoció econòmica” ? 
 
Anàlisi 

L’anàlisi s’ha fet per dos grups de municipis. D’una banda els 27 municipis de la província de Barcelona 
d’una dimensió similar a la de Barberà del Vallès, de 20.000 a 50.000 habitants, territori [T1].  
D’altra banda altres municipis propers encara que de dimensió diferent, en aquest cas municipis del Vallès 
Occidental de més de 8.000 habitants, territori [T2]. 
 
En primer lloc s’ha cercat a la [Base de datos general de entidades locales1] del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública els ens dependents dels Ajuntaments. A aquesta base de dades les entitats locals 
classificades segons les següents agrupacions: 

[A] Organismes autònoms locals  
[B] Societats mercantils i entitats públiques empresarials  
[C] Fundacions, institucions sense ànim de lucre i comunitats d’usuaris 
[D] Consorcis 
[E] Altres entitats locals d’àmbit diferent al municipi 

S’ha tingut en compte les tres primeres agrupacions (A B i C), depenents dels Ajuntaments. Les agrupacions 
D i E són consorcis i altres entitats locals als que pertanyen els Ajuntaments.  
 
Les entitats tingudes en compte (organismes autònoms locals, societats mercantils i entitats públiques 
empresarials, fundacions, institucions sense ànim de lucre i comunitats d’usuaris) són les que gestionen els 
serveis anomenats de “Promoció econòmica”, tot i que és un concepte sense línies definides. 
 
En segon lloc s’ha cercat a les webs municipals, d’Ajuntaments que tinguin o no ens vinculats, l’existència 
de serveis de l’àmbit de la “Promoció econòmica”.  
 
Conclusions 

 Dels 27 municipis de dimensió similar a Barberà de la província, 20.000 a 50.000 habitants, els 
serveis de “Promoció econòmica”,  

o a 24 municipis els presta directament l’Ajuntament;   
o a 1 els presta un Organisme autònom local [PMO Ripollet, en vies de municipalització]; 
o a 4 els presta Societats mercantils o entitats públiques empresarials [entre elles AISA];  
o i a 1 els presta una Fundació Pública. Aquest és el cas de Barberà del Vallès. 

Sumen més de 27 perquè en alguns casos hi ha prestació mixta de serveis, per més d’una entitat.  
 Els municipis de la comarca més grans de 50.000 presten majoritàriament també els serveis 

directament per part de l’Ajuntament, 4 de 5. Només a Sabadell una entitat [B] abasta bona part de 
“Promoció econòmica”. Als 5 també hi ha altres organismes autònoms o empreses mercantils, no 
fundacions, però de serveis o àmbits específics. D’aquests, Foment de Terrassa, SA en procés 
avançat de municipalització.  

 Els municipis de la comarca entre 8.000 i 20.000 habitants tots presten els serveis de “Promoció 
econòmica” directament des de l’Ajuntament, amb una prestació ajustada a la dimensió del 
municipi.  

                                                           
1 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/BDGEL/aspx/default.aspx 
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➔ En síntesi, dels 38 municipis revisats, dels quals 27 similars en dimensió i 11 propers, l’àmbit de 
serveis d’”Ocupació” de l’anomenat “Promoció econòmica” es presta des de l’Ajuntament, 
majoritàriament. En uns pocs es presta o bé des d’organismes autònoms locals o bé de societats 
mercantils i entitats públiques empresarials, conjuntament amb l’àmbit d’”Empresa”. En alguns 
municipis la prestació de serveis és compartida entre Ajuntament i aquest tipus d’organismes 
autònoms i entitats públiques municipals. 
➔L’excepció és Barberà del Vallès, on la Fundació Barberà Promoció és l’única que no és municipal. 

 

Taula de municipis de dimensió similar o de la comarca i entitats que presten serveis-programes de 
l’àmbit “Promoció econòmica” 

Fonts d’informació: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/BDGEL/aspx/default.aspx i webs municipals 
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