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SERVEIS PER A ENS LOCALS

SERVEIS PER A EMPRESES
I PERSONES EMPRENEDORES

SERVEIS PER A LA CIUTADANIA

SERVEIS PER A LA 
COMUNITAT EDUCATIVA

El Patronat de Promoció Econòmica 

de la Diputació de Lleida, ofereix 

aquest catàleg de serveis adreçat al 

conjunt del territori, amb l’objectiu 

de facilitar en un mateix document i 

accedir en tant sols un clic  als 

Un catàleg diferents serveis. 

que consta de 33 serveis 

estructurats al voltant de 4  eixos 

principals. 

Alguns d’aquests serveis 

s’ofereixen de la mà d’altres 

agents públics i privats 

demarcació que 

de la 

desenvolupen 

activitats en l’àmbit de la promoció 

els consells econòmica, com 

comarcals, ajuntaments, grups 

d’acció local o les cambres   de 

comerç, entre altres.
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En l’economia actual les persones 

són la clau de la competitivitat, és per 

aquest motiu, que també és té en 

compte la ciutadania per 

facilitar-los-hi els serveis que estan a 

la seva disposició dins el marc de la 

promoció econòmica.

SSERVEIS PER A LA CIUTADANIA

1. El test de l’emprenedoria. Pretén orientar sobre les habilitats i
competències emprenedores.

2. Eina pla d’empresa online. Informació rellevant per tenir en
compte els elements bàsics i els recursos necessaris que cal
considerar abans de la creació de l’empresa.

3. Observatori 231. Sistema d’informació socioeconòmica de la
demarcació de Lleida.

4. Guiadefires.cat. Web/app amb informació de les fires de la
demarcació de Lleida.

5. Aliments del territori i tu. Web/app per la promoció de producte
agroalimentaris de proximitat de la demarcació de Lleida.

6. Estudis d’interès pel teixit socioeconòmic. Estudis sobre
diferents temàtiques relacionades amb la promoció econòmica de
la demarcació de Lleida.

7. Suma-t’hi i plataforma de reptes. Ser partícip, en l’àmbit de la
transformació econòmica, d’oportunitats, reptes i solucions
presents en diferents sectors.

https://test.globalleida.org/
https://plaempresa.globalleida.org/
http://observatori231.promocioeconomica.cat/menu_ini.asp
https://guiadefires.cat/
https://alimentsdelterritori.cat/
https://promocioeconomica.cat/estudis/
https://www.transformacioeconomica.cat/suma-thi/



