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El Desenvolupament Econòmic Local comprèn un conjunt de polítiques, mesures i accions que pretenen reac-
tivar l’economia i dinamitzar les societats locals mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens dels territo-
ris i la cooperació públic-privada. Aquestes accions, que estimulen la creació d’ocupació i el creixement 
econòmic, permeten millorar la qualitat de vida i el benestar de les poblacions locals.

Amb l’objectiu de promoure aquest tipus de polítiques, el Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i el 
Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el suport i la 
col•laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya, presenten el Postgrau en Desenvolupament Econòmic 
Local.

Aquest Postgrau pretén oferir una formació de tercer cicle que permeti al personal tècnic dels ens locals 
adquirir les competències necessàries per implementar programes i accions relacionades amb el desenvolupa-
ment local, amb una especial atenció a àmbits clau com són la regeneració de l’espai urbà, el foment de 
l’activitat productiva empresarial i el mercat de treball.

El Postgrau consta de 30 crèdits ECTS obligatoris i està compost per 4 mòduls formatius.

Els mòduls 1 i 2 aporten una visió transversal i àmplia dels diferents àmbits d’actuació de la promoció 
econòmica, i de les eines que els professionals del desenvolupament local han de dominar per planificar, gestionar 
i avaluar programes i projectes. 

El mòdul 3 ofereix la possibilitat que els alumnes triïn un dels itineraris proposats i s’especialitzin en una de les 
següents tres àrees: regeneració urbana, dinamització de l’activitat empresarial i mercat de treball i Estat del Ben-
estar.

El mòdul 4 pretén que l’alumne tingui l’opurtunitat d’aplicar els coneixements desenvolupats al llarg del 
programa, a través d’un treball final tutoritzat per un dels docents del Postgrau.

Desenvolupament Econòmic Local

A qui s’adreça

A professionals d’entitats locals vinculades a la promoció econòmica i el desenvolupament local que tinguin 
interès en ampliar la seva formació en aquest  camp, com ara:

• Responsables tècnics de promoció econòmica en institucions locals

• Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL)

• Personal tècnic de les àrees d'orientació i intermediació laboral, formació continuada i ocupacional, creació i 
consolidació empresarial, dinamització comercial i promoció turística, entre d'altres.

Objectius
1) Aproximar-se a les polítiques i programes de desenvolupament local i la seva aplicació transversal en diferents 
àmbits d'actuació.

2) Dissenyar i implementar estratègies, processos i accions que fomentin el desenvolupament econòmic local a 
través de l'estudi i el coneixement dels factors endògens i exògens que influeixen en el creixement dels territoris.

3) Millorar les competències tècniques que han de tenir els diferents tipus de professionals que treballen en el 
camp del desenvolupament econòmic local.

PLA D’ESTUDIS I PROGRAMA

• Requisits d'accés

Estar en possessió d’una titulació acadèmica universitària (llicenciatura, diplomatura i/o enginyeria) o tenir una 
experiència professional acreditable en el camp del desenvolupament local superior a 3 anys.

• Cost de la matrícula

El Servei d’Ocupació de Catalunya finança el cost total de la matrícula. Les persones admeses hauran de 
dipositar una fiança de 500€ que seran retornats a la finalització del programa d’estudis.

• Procediment d’inscripció i matrícula

Les persones interessades en participar en el programa d’estudis hauran de presentar una sol·licitud 
d’admissió que es troba a www.colpis.cat/potsgraudel. 
El termini per presentar les sol·licituds d'admissió serà del 23/11/09 al 04/12/09.
Les persones admeses hauran de formalitzar la matrícula entre el 10/12/09 i el 17/12/09.

INSCRIPCIONS I MATRICULACIONS

INFORMACIÓ GENERAL

L’estructura del programa d’estudis és la següent:

Avaluació

• Assistència mínima al 85 % de les sessions del programa d’estudis. 

• Realització i superació amb uns mínims de qualitat del treball final.

Calendari i horaris

Inici: 21/12/2009
Finalització: 08/07/2010
Horari: Dijous de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 hores .

Lloc de realització

Servei d'Ocupació de Catalunya
c/ Llull, 297-307
BARCELONA

Postgrau en 

Mòdul 1. Introducció al Desenvolupament Econòmic Local - 5 crèdits

Mòdul 2. Eines per a la gestió de programes i projectes de desenvolupament econòmic local - 15 crèdits

Mòdul 3. Itineraris especializats - 5 crèdits

Mòdul 4. Treball final tutorizat - 5 crèdits

Marc conceptual Planificació estratégica Polítiques de DEL

Polítiques Actives d’Ocupació Regeneració urbana i 
desenvolupament

Finançament de 
politiques de DEL

Funcionament dels 
governs locals

Metodologies per a la 
planificació de projectes

Seguiment i avaluació de 
polítiques públiques

Regeneració urbana Dinamització de
l’activitat empresarial

Mercat de treball i
Estat del Benestar

Habilitats directives Anàlisi de bones pràtiques

Suport a la creació d’empreses Foment i promoció de
l’activitat econòmica

Sistemes d’orientació
i inserció laboral

Programes de formació Dinamització comercial Promoció turística


