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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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Per desenvolupar la demarcació de 

Lleida com un territori atractiu i 

connectat tan internament com 

externament, les entitats locals juguen 

un paper fonamental per configurar 

un territori competitiu. Des del 

Patronat es dóna el màxim suport a 

les entitats locals de la demarcació, 

per tal de facilitar la seva tasca, 

actualitzant el coneixement existent i 

oferint als seus ciutadans i teixit 

econòmic en l’àmbit local tota mena 

d’informació i serveis en matèria de 

promoció econòmica i 

desenvolupament econòmic local.

1. Xarxa de Punts d’Atenció Globalleida. Oficines de suport pel  teixit
empresarial de la demarcació de Lleida.

2. Servei de suport a l’assessorament de personal tècnic dels
punts d’atenció Globalleida. Espai de consulta adreçat al personal
tècnic de promoció econòmica dels ens de la demarcació de Lleida.

3. Formació Tècnics de Promoció Econòmica. Programa formatiu
anual per tècnics d’ens locals de promoció econòmica i
desenvolupament econòmic.

4.Guia d’ajuts al món local en la transició energètica. Guia d’ajut al
món local per la transició energètica amb l’objectiu de identificar i 
eliminar barreres jurídiques, tècniques i socials per a la transició 
energètica local basada en la implantació d’energies renovables, 
principalment fotovoltaica i la rehabilitació energètica.

5. Servei de recolzament a projectes europeus d’ ens locals.
Resolució de dubtes i plantejament de projectes per tenir accés a
finançament europeu.

6.Butlletins informatius d’ajuts de fons europeus per a ens locals.
Butlletins informatius de les principals convocatòries de fons
europeus.

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

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

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

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

11. SIE. Accés al sistema d’informació energètica municipal.

12. 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.

13. Cercador de polígons d’activitat econòmica.  Per dinamitzar i
donar a conèixer les àrees i polígons d’activitat econòmica.
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https://promocioeconomica.cat/consultatecnicsterritori/
https://promocioeconomica.cat/serveis/formacio-per-a-tecnics-dels-ens-locals/
https://www.transformacioeconomica.cat/contactans/
https://promocioeconomica.cat/butlletins/
http://observatori231.promocioeconomica.cat/menu_ini.asp
https://guiadefires.cat/
https://alimentsdelterritori.cat/
https://promocioeconomica.cat/estudis/
https://emunicipal.diputaciolleida.cat/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.transformacioeconomica.cat/suma-thi/
https://promocioeconomica.cat/poligons-industrials/
http://www.promocioeconomica.cat/puntsgloballeida
https://promocioeconomica.cat/la-guia/



