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BASES REGULADORES: AJUTS AL PRÀCTICUM ODISSEU  
Programa pilot 2015 

 
 

 

El projecte ODISSEU pretén  incentivar  i  facilitar el retorn de  joves cap al medi rural a partir de  la 
creació d’un programa que faciliti  la seva  inserció  laboral  i que promogui el compromís social dels  i 
les joves amb el seu territori rural d’origen. Una de les accions clau del programa és construir un pont 
entre  les empreses  i els  joves del medi  rural, especialment de perfil universitari, per  tal de donar 
resposta conjuntament a les necessitats dels territoris rurals. 

En  aquest  sentit,  les  pràctiques  acadèmiques  hi  contribueixen  oferint  als  joves  estudiants  una 
primera experiència d’implementació  i complementació de  la seva formació acadèmica, alhora que 
representen  una  oportunitat  per  a  les  empreses  del  medi  rural  d’accedir  a  joves  en  formació 
superior. 

Tenint  en  compte  que  les  empreses  situades  en  territoris  rurals  es  troben  desafavorides  per  a 
l’acollida de  joves en pràctiques,  ja que estan  situades més allunyades dels  centres de  formació  i 
sovint són empreses més petites, s’impulsen els Ajuts al Pràcticum Odisseu, els quals ofereixen un 
incentiu econòmic per a  l’acollida d’estudiants universitaris originaris de  les zones  rurals o bé que 
tinguin  la  voluntat  d’instal∙lar‐s’hi,  per  a  la  realització  de  pràctiques  en  empreses  situades  en 
territoris rurals. 

Els Ajuts  al  Pràcticum Odisseu  estan  impulsats per  la Direcció General de  Joventut  i  la  Secretaria 
d’Universitats  i  Recerca  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  en  el  marc  del  programa  ODISSEU. 
L’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya actua com entitat gestora de  la fase pilot dels Ajuts al 
Pràcticum Odisseu, per encàrrec de la Direcció General de Joventut.  
 
 
 
 

 

 

   

INTRODUCCIÓ 

Amb la col∙laboració dels 11 Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut. 

El  programa ODISSEU  pretén  incentivar  i  facilitar  el  retorn  de  joves  cap  el medi  rural  a  partir  de  la  creació  d’un 
programa que faciliti  la seva  inserció  laboral  i que promogui el compromís social dels  i  les  joves amb el seu territori 
rural d’origen. El programa actuarà de forma transversal sobre els agents que incideixen en aquesta transició (centres 
de formació, teixit  empresarial i administració) i també portarà a terme accions de divulgació i sensibilització sobre els 
impactes de les migracions juvenils en el medi rural en general i en els centres de formació. 
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1. OBJECTE 

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria consisteix en l'atorgament d’ajuts per a incentivar l’estada de 

joves  universitaris  en  pràctiques  acadèmiques  externes  remunerades  en  empreses  situades  en 
territoris rurals. Podran optar a aquestes pràctiques  les empreses situades en municipis rurals  i els 
joves  universitaris  que  cursin  un  títol  oficial  de  grau  i/o  màster  als  centres  adscrits  al  sistema 
universitari català durant el curs acadèmic 2015‐2016.  

L’objectiu  final  d’aquesta  iniciativa  és millorar  la  connexió  entre  el  talent  jove  universitari  i  les 
empreses rurals, i promoure així el retorn i l’establiment de joves al medi rural. 

1.2. Atès  el  caràcter  formatiu  de  les  pràctiques  acadèmiques  externes,  de  la  seva  realització  no 

deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació  laboral, ni el seu contingut pot donar  lloc a  la 
substitució de  la prestació  laboral pròpia de  llocs de  treball,  segons determina  l’article 2 del Reial 
Decret 592/2014, d’11 de juliol. 

 

2. REQUERIMENTS DE LES EMPRESES I/O INSTITUCIONS PARTICIPANTS 

2.1.  Hi  podran  participar  aquelles  empreses  i/o  institucions  que  compleixin  els  següents 

requeriments: 

a) Estar  establertes  en  municipis  rurals  d’aplicació  de  la  metodologia  Leader,  determinats 
segons el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014‐2020. A l’Annex I al 
final del document, podeu consultar la llista de municipis. 

b) Aportar  un  mínim  de  cofinançament  a  la  contraprestació  econòmica  de  l’estudiant 
juntament amb l’ajut atorgat, segons determina el punt 5. 

c) Complir els requeriments que fixi cadascuna de les universitats, en matèria de convenis de 
cooperació educativa, on els estudiants candidats estiguin matriculats. 

d) L’empresa  i/o  institució haurà de descriure  les  tasques  i altres  continguts que  l’estudiant 
haurà  de  desenvolupar  en  el marc  de  les  pràctiques  d’acord  amb  el model  normalitzat 
adjunt  a  l’Annex  II  (descarregable  al  final  del  document).  Cal  tenir  en  compte  que 
posteriorment  cada  universitat  realitzarà  una  valoració  acadèmica  de  les  tasques 
proposades. 

2.2.  Les  empreses  i/o  institucions  que  vulguin  participar  als  Ajuts  al  Pràcticum  Odisseu  seran 

seleccionades inicialment per un Comitè de Selecció (descrit al punt 7.1) segons el criteri de qualitat 
formativa de  les pràctiques, on es valorarà la qualitat de les tasques a desenvolupar per part de 
l’estudiant, els coneixements que pugui adquirir en concordança amb la seva titulació i la tutoria per 
part de l’empresa.  

A partir d’aquesta selecció prèvia, es prioritzaran un total de 20 estades de pràctiques, atenent als 
criteris de priorització següents:  
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a) Representativitat territorial:  incloure ofertes de pràctiques del màxim de comarques rurals 
catalanes on s’ofereixin. 

b) Representativitat  productiva:  incloure  ofertes  de  pràctiques  del  màxim  de  sectors 
productius, prioritzant aquells que encaixin amb les prioritats estratègiques de cada territori 
rural. 

c) Nombre de beques per empresa: cada empresa i/o institució pot presentar més d’una oferta 
de pràctiques  i només en el  cas que es  superi el  límit pressupostari es  limitarà el nombre 
d’hores de pràctiques amb ajut a l’estudi per empresa i/o institució interessada. 

d) Possibilitats  d’incorporació  laboral:  sense  que  sigui  un  criteri  excloent,  es  prioritzaran 
aquelles ofertes de pràctiques que tinguin possibilitats d’incorporació laboral a posteriori. 

 

3. REQUERIMENTS DE LES PERSONES CANDIDATES BENEFICIÀRIES 

3.1.  Les  persones  candidates  beneficiàries  a  optar  als Ajuts  al  Pràcticum Odisseu  seran  les  que 

compleixin els requisits següents: 

a) Estar  matriculat,  durant  el  curs  2015‐2016,  en  estudis  oficials  de  grau  o  màster  d’una 
universitat del sistema universitari català. Haver superat un mínim del 50% dels crèdits de la 
titulació en el cas d’estudis de grau. 

b) Complir els  requisits específics que  l’empresa  i/o  institució d’acollida demandin a  l’oferta 
d’Ajuts al Pràcticum Odisseu a la que s’opta.  

c) Complir els requeriments que fixi cadascuna de les universitats, en matèria de convenis de 
cooperació educativa, on les persones candidates estiguin matriculades. 

3.2.  Les persones candidates podran optar a  les ofertes d’Ajuts al Pràcticum Odisseu disponibles a 

través de les universitats, ja que seran aquestes les que realitzin una pre‐selecció dels candidats. 

 

4. PERÍODE I DURADA DE LES PRÀCTIQUES 

4.1. Les pràctiques tindran una durada mínima de 300 hores, i s'hauran de desenvolupar durant el 

curs  acadèmic  2015‐2016.  Per  tant,  en  tots  els  casos,  han  de  finalitzar  com  a màxim  el  15  de 
setembre de 2016. 

4.2. La durada i la data d'inici de cada Ajut es farà constar a l’oferta de pràctiques del programa, de 

la qual es farà publicitat a través de cada universitat. 

4.3.  En el  cas excepcional de  recessió  anticipada d’algun dels  candidats,  correspon  al Comitè de 

Selecció pactar una solució en cada cas.  
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5. QUANTIA 

5.1. L’estudiant rebrà un ajut total brut mínim de 5€ per hora de pràctiques que realitzi, que li serà 

abonat per part de l’empresa i/o institució. Aquest import inclou la quantia corresponent a l’Ajut al 
Pràcticum  Odisseu  (2,5€  per  hora  de  pràctiques),  així  com  la  part  complementària  que  haurà 
d’abonar  l’empresa  per  acomplir  la  quantia  total  mínima  requerida.  Aquest  ajut  mínim  pot 
incrementar en funció dels mínims requerits per a l’ajut a l’estudi a estudiants en cada universitat o 
bé per voluntat de la pròpia empresa.  

Aquests imports estan subjectes a una retenció del 2% de l’IRPF, i als descomptes de l’estudiant per a 
la cotització mensual a la Seguretat Social. 

5.2.  L’import  corresponent  als  Ajuts  al  Pràcticum  Odisseu  serà  abonat  en  un  únic  ingrés  a  la 

finalització  del  període  de  pràctiques  (750€),  prèvia  presentació  de  la  documentació  justificativa 
requerida  al  punt  9.  D’altra  banda,  l’empresa  determinarà  els  terminis  de  pagament  de  l’ajut  a 
l’estudiant, preferiblement  en pagaments  fixos mensuals,  i que  es podran  regularitzar  al  final del 
període de pràctiques. 

5.3. L’empresa i/o institució haurà de donar d’alta a la Seguretat Social als estudiants (codi 9927), 

segons  estableix  el  Reial  Decret  1493/2011,  de  24  d’octubre,  pel  qual  es  regulen  els  termes  i 
condicions d’inclusió en el Règim General de  la Seguretat Social de  les persones que participen en 
programes de  formació,  i d’acord amb el contingut de  la disposició addicional 25a del Reial Decret 
Llei  8/2014,  de  4  de  juliol,  d’aprovació  de  mesures  urgents  pel  creixement,  competitivitat  i 
l’eficiència. 

5.4. Les empreses i/o institucions participants estaran exemptes d’abonar a les universitats el cost 

del  tràmit del Conveni de Cooperació Educativa subjecte als Ajuts al Pràcticum Odisseu, cost que 
quedarà assumit per la universitat en què està matriculat l’estudiant. En el cas que les empreses i/o 
institucions vulguin renovar o ampliar aquest Conveni de Cooperació Educativa, resta a criteri de  la 
universitat  la decisió  sobre el pagament del  cost associat a  la gestió dels  tràmits de  renovació  i/o 
ampliació del conveni. 

 

6. TERMINIS 

6.1.  El  termini  de  presentació  d’ofertes  de  pràctiques  dels  Ajuts  al  Pràcticum Odisseu  per  part 

d’empreses i/o institucions finalitza el 13 de desembre de 2015.  

6.2. El  termini de presentació de candidatures per part d’estudiants  finalitza el 14 de  febrer de 

2016.  

6.3. El termini per a realitzar les pràctiques en empresa finalitza el 15 de setembre de 2016.  
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NOVEMBRE‐DESEMBRE:  Procés  de  selecció  de 
les ofertes de pràctiques de les empreses. 

∙13  DES:  data  límit  per  a  l’enviament  de  les 
ofertes de pràctiques en el formulari digital. 

∙18  DES:  selecció  d’ofertes  i  comunicació  a  les 
empreses seleccionades.  

∙4 GEN: data límit per a la signatura del document 
de compromís de les empreses seleccionades. 

 
GENER‐FEBRER:  Difusió  de  les  ofertes 
seleccionades  als  estudiants  i  selecció  de 
candidats per part de les universitats.  

∙14 FEB: data límit per a l’enviament de candidats 
a les empreses. 

 
FEBRER‐SETEMBRE: Signatura dels Convenis de 
Cooperació  Educativa  entre  l’empresa  i  la 
universitat i execució de les pràctiques. 

∙15  SET:  data  límit  per  a  la  finalització  de  les 
pràctiques.  

∙ 1 mes: termini per a que les empreses presentin 
la  documentació  justificativa  després  de  la 
finalització de les pràctiques. 

CALENDARI 2015‐2016 

6.4.  En  funció  de  la  disponibilitat  d’ofertes  de  pràctiques  per  part  de  les  empreses  així  com  la 

disponibilitat d’estudiants disposats a cobrir aquestes ofertes, s’estudiarà la possibilitat d’obrir nous 
períodes de cerca d’ofertes o bé d’allargar el període de cerca d’estudiants. 

 

7. PROCEDIMENT  

7.1. Selecció de les empreses i/o institucions participants 

Les  empreses  i/o  institucions  interessades 
caldrà  que  emplenin  el  model  de  projecte 
formatiu de  l’Annex II, tot descrivint les dades 
bàsiques de  l’organització  i  les característiques 
de l’oferta de pràctiques (tasques, horari, perfil 
del candidat, etc.). 

Els formularis hauran de ser enviats a través de 

correu  electrònic  a  info@odisseujove.cat. 
Per  resoldre  dubtes  sobre  aquesta  gestió 
podeu  contactar  a  aquest mateix  correu o bé 

trucar al 973.48.17.52 extensió 8404. 

Es  crearà  un  Comitè  de  Selecció  per  a 
seleccionar  les  ofertes  de  pràctiques 
subvencionables  format  per  un  representant 
de  la  Secretaria  d’Universitats  i  Recerca,  un 
representant  de  la  Direcció  General  de 
Joventut,  un  representant  del  Departament 
d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i Alimentació, 
un  representant  de  l’Associació  d’iniciatives 
Rurals  de  Catalunya,  un  representant  de  la 
Fundació del Món Rural  i un  representant del 
Consorci GAL Alt Urgell‐Cerdanya. 

El Comitè de selecció prioritzarà  les ofertes  rebudes subvencionables segons els criteris descrits al 
punt  2.2  i  comunicaran  els  resultats  a  les  empreses  i/o  institucions  seleccionades  el  18  de 
desembre de 2015. 

Les  empreses  i/o  institucions  seleccionades  hauran  de  signar  un  document  de  compromís  previ 
(Annex  III) amb  l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya, entitat encarregada de  la gestió dels 
ajuts, on es comprometin a desenvolupar  les pràctiques  i a atorgar  l’ajut als estudiants participants 
segons es determina en aquestes bases.  

El document haurà de ser enviat en format digital (info@odisseujove.cat) i imprès com a màxim el 

dia 4 de gener a la següent adreça: 



 

 
6 

A la atenció de Gemma Estany  
Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya 

C/Pujada del Seminari, s/n 
25280‐Solsona 

 

7.2. Selecció de les persones candidates beneficiàries 

Les universitats  catalanes  faran publicitat de  les ofertes  seleccionades a  través dels  seus  circuits  i 
borses entre els seus estudiants. 

El  procediment  de  selecció  de  candidats  consistirà  en  una  pre‐selecció  inicial  per  part  de  les 
universitats  dels  candidats  interessats. ARCA  farà  arribar  aquesta  priorització  a  les  empreses  i/o 
institucions participants, abans del 14 de febrer de 2016. 

Tant la preselecció per part de les universitats com la selecció definitiva dels candidats per part de les 
empreses i/o institucions participants haurà de tenir en compte els criteris següents: 

a) Adequació del perfil de la persona candidata a les tasques que s'han de dur a terme. 

b) Priorització d’aquells joves originaris del territori on tindrà lloc l’estada de pràctiques, o bé 
que  estiguin  disposats  a  establir‐s’hi  en  cas  de  que  es  doni  continuïtat mitjançant  una  la 
relació laboral entre el jove i l’empresa. 

En el cas que no es trobi la persona candidata escaient l’oferta es declararà deserta. 

 

7.3. Desenvolupament dels Ajuts al Pràcticum Odisseu   

Un cop  l’empresa  i/o  institució hagi seleccionat al candidat s’iniciarà el procediment per tramitar el 
Conveni de Cooperació Educativa, que és el document que  legalitza  la relació entre  la universitat, 
l’estudiant i l’empresa. 

L’empresa i/o institució haurà de nomenar un tutor que supervisi  i orienti el treball de  l’estudiant 
durant  tot  el  període  de  pràctiques  i  elaborarà  un  informe  final  on  s’avaluïn  les  aptituds  i 
competències  demostrades  per  l’estudiant  durant  l’estada  en  pràctiques  (activitats  realitzades, 
durada  de  les  pràctiques  i  rendiment  de  l’estudiant).  L’estudiant  també  comptarà  amb  un  tutor 
acadèmic  nomenat  per  la  universitat,  el  qual  es  coordinarà  amb  el  tutor  a  l’empresa,  que 
proporcionarà suport a l'estudiant per a l’elaboració de la memòria i del procés avaluador. 

 

8. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

Els  drets  i  obligacions  de  les  parts  participants,  empreses  i/o  institucions,  persones  candidates  i 
universitat, estan regulats al Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, als articles 9, 10, 11 i 12, els quals 
a continuació se’n destaca els trets més rellevants: 
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8.1. Drets i deures de les empreses i/o institucions 

a) A designar un  tutor que  supervisarà  les  tasques  realitzades per  la persona beneficiària, el qual 
haurà d’estar vinculat a l’empresa i/o institució i haurà de comptar amb experiència professional i/o 
els  coneixements  necessaris  per  tal  de  realitzar  una  tutela  efectiva  sobre  l’estudiant.  El  tutor  de 
l’empresa  i/o  institució  es  coordinarà  amb  el  tutor  acadèmic  per  al  desenvolupament  de  les 
pràctiques. 

b) El tutor de l’empresa i/o institució emetrà un informe final de seguiment, d’acord amb els models 

i procediments definits pel centre docent al que està assignada la pràctica, tal com estableix l’article 
13 del Reial decret 592/2014. Aquest informe s’haurà de remetre al tutor acadèmic de la Universitat.  

c) A informar a l’estudiant de l’organització i el funcionament de l’entitat i de la normativa d’interès, 

especialment la relativa a la seguretat i riscos laborals.  

d) Al reconeixement de la seva activitat col∙laboradora, per part de la universitat, en els termes que 

preveu el Conveni de cooperació educativa.  

e) A rebre un diploma acreditatiu del seu compromís amb el territori rural  i el talent jove en terme 

de bones pràctiques de Responsabilitat Social Empresarial.  

8.2. Drets i deures de les persones candidates beneficiàries 

a) A conèixer i complir el projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions del tutor assignat 

per l’empresa i/o institució sota la supervisió del tutor acadèmic de la universitat.  

b) A  incorporar‐se a  l’empresa  i/o  institució de què es  tracti en  la data acordada, complir  l’horari 

previst  en  el projecte  educatiu  i  respectar  les  normes de  funcionament,  seguretat  i prevenció de 
riscos laborals d’aquesta.  

c) A guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa i/o institució i guardar 

secret professional sobre les seves activitats, durant la seva estada i un cop finalitzada aquesta.  

d) A l’avaluació d’acord amb els criteris que estableix la universitat, i els seus centres docents. 

e) A  percebre  l’aportació  econòmica  de  l’empresa  i/o  institució,  en  concepte  de  borsa  o  ajuda  a 

l’estudi.  

f) A comunicar  les renúncies mitjançant un escrit adreçat a  la universitat responsable, en el qual se 

n'expliquin els motius. 

g) El jove haurà d’estar donat d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya, procediment que executaran 

els serveis d’ocupació universitaris. 

 
 

9. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA PER A LES EMPRESES I/O INSTITUCIONS PARTICIPANTS 

Un cop finalitzat el període de pràctiques  i per tal de rebre  l’ingrés dels Ajuts al Pràcticum Odisseu, 
l’empresa  i/o institució haurà de presentar la documentació següent: 
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• Còpia del Conveni de Cooperació Educativa entre l’empresa  i/o institució i la universitat on 
està matriculat l’estudiant. 

• Còpia de l’Informe Final de les pràctiques elaborat per l’empresa. 

• Número del compte corrent o de la llibreta d’estalvi en el que s’ingressarà l’ajut i que haurà 
d’estar oberta a nom de l’empresa participant. 

• Rebuts de pagament de l’empresa i/o  institució al jove corresponents al desenvolupament 
de les pràctiques. 

El termini per a presentar la documentació justificativa es fixa fins un mes després de la finalització 
de les pràctiques. 

Es preveu que  l’abonament de  l’Ajut al Pràcticum Odisseu es realitzi en dos  terminis de pagament 
segon el moment de finalització de les pràctiques i presentació de la documentació justificativa:  

• Juliol de 2016, per a aquelles empreses que hagin finalitzat les pràctiques abans del maig de 
2016. 

• Octubre de  2016, per a  aquelles empreses que hagin  finalitzat  les pràctiques entre  juny  i 
setembre de 2016. 

           

10. DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA I PER A LA SOL∙LICITUD DELS AJUTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ: 
 

 

   

www.odisseujove.cat/serveis‐per‐a‐joves‐i‐empreses/  
info@odisseujove.cat 

973.48.16.44 ext 8404 (Gemma Estany) 

EMPRESES i/o INSTITUCIONS:

Formulari de sol∙licitud d’Ajuts al Pràcticum Odisseu 
(Annex II) 

Document de Compromís (Annex III) 

Resum informatiu empreses (Díptic) 

ESTUDIANTS: 

Resum informatiu estudiants 
(Díptic) 
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ÀMBIT TERRITORIAL ELEGIBLE  

D’acord amb els termes del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014‐2020, les àrees 
d’aplicació de les operacions a gestionar amb la metodologia del Leader a Catalunya corresponen a 
les comarques i els municipis següents: 
 
 
Tots els municipis de les comarques següents: l’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Baix Ebre, 
el Berguedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, el Montsià, la Noguera, el 
Pallars  Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell, el Priorat,  la Ribera d’Ebre, el Ripollès,  la Segarra, el 
Solsonès, la Terra Alta, l’Urgell i la Vall d’Aran. 
 
A la comarca de l’Alt Empordà, els municipis següents: Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i 
les  Escaules,  Borrassà,  Cabanelles,  Cantallops,  Capmany,  Cistella,  Darnius,  Espolla,  Garrigàs, 
Garriguella, Lladó, Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa 
Eulàlia,  Palau‐saverdera,  Pau,  Pontós,  Rabós,  Riumors,  Sant  Climent  Sescebes,  Sant  Llorenç  de  la 
Muga,  Sant Miquel  de  Fluvià,  Siurana,  Terrades,  Torroella  de  Fluvià,  La  Vajol,  Ventalló,  Vilajuïga, 
Vilamacolum, Vilamaniscle, Vilanant i Vilaür. 
 
A  la  comarca  de  l’Anoia,  els municipis  següents:  Argençola,  Bellprat,  Calaf,  Calonge  de  Segarra, 
Castellfollit de Riubregós, Copons, La Llacuna, Montmaneu, Orpí, Els Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant 
Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, Santa Maria de Miralles i Veciana. 
 
A  la  comarca del Bages, els municipis  següents: Aguilar de Segarra, Cardona, Castellfollit del Boix, 
Fonollosa, Gaià, Mura, Navàs, Rajadell, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages, Súria i Talamanca. 
 
A la comarca del Moianès, els municipis següents: Calders, Castellcir, Castellterçol, L’Estany, Granera, 
Moià, Monistrol de Calders, Santa Maria d’Oló i Sant Quirze Safaja. 
 
A  la comarca del Baix Camp, els municipis següents: L'Albiol, L'Aleixar, Alforja, Arbolí, L'Argentera, 
Capafonts,  Colldejou,  Duesaigües,  La  Febró,  Prades,  Pratdip,  Riudecanyes,  Riudecols,  Vilanova 
d'Escornalbou i Vilaplana. 
 

A la comarca del Baix Penedès, els municipis següents: Bonastre, Masllorenç i El Montmell. 
 
A la comarca del Gironès, els municipis següents: Canet d'Adri, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena. 
 
A  la  comarca  d’Osona,  els municipis  següents: Alpens,  Espinelves,  Lluçà, Montesquiu, Olost, Orís, 
Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Rupit  i Pruit, Sant Agustí de  Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, 
Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d'Albars, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní 
d'Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, Santa Maria de Besora, Santa Maria de 
Corcó, Sobremunt, Sora, Tavertet, Vidrà i Vilanova de Sau. 
 
A la comarca del Pla de l’Estany, el municipi següent: Sant Miquel de Campmajor. 
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A la comarca del Segrià, els municipis següents: Aitona, Els Alamús, Alcanó, Alfarràs, Alfés, Alguaire, 
Almatret, Almenar, Aspa, Corbins, La Granja d'Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, La Portella, 
Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses i Vilanova de la Barca. 
 

A la comarca de la Selva, els municipis següents: Osor i Susqueda. 
 
A la comarca del Tarragonès, els municipis següents: Renau, Salomó, Vespella de Gaià i La Secuita. 
 
 
 
 

Mapa de l’àmbit territorial elegible 


