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Objectius polítics POCTEFA 21‐27 

FEDER total: 243 M€
FEDER Espanya: 111,4 M €
FEDER França: 131,6 M€

Co-finançament: 65%



POCTEFA 2021-2027

 Projectes clàssics:

 Projectes transversals

 Projectes de proximitat

 Projectes que desenvolupin una estratègia territorial 

(Muntanya Est, Litoral Est, Espai Català Transfronterer, Oest i 

Centre) 

 Micro projectes
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Opcions de finançament amb fons POCTEFA



Objectiu Polític 5. Una Europa més propera 
als ciutadans

 Prioritat 6. Vertebració territorial, social i econòmica de l’espai transfronterer.
 OE ii: A les zones no urbanes, el foment d’un desenvolupament local, social i 

econòmic i mediambiental integrat i inclusiu, la cultura i el patrimoni natural, el 
turisme sostenible i la seguretat.
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Àrees funcionals del Programa POCTEFA
 S'emmarquen dins del OP 5, a la  PI 5: Vertebració territorial, social i 

econòmica de l’espai transfronterer

 El Programa POCTEFA ha detectat 5 àrees funcionals en tot el territori,

 La dotació financera total és de 42 M€
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ÀREES FUNCIONALS DE LA ZONA EST
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Euroregió Pirineus 
Mediterrània

Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i 
Consell Departamental de Pirineus Orientals

Coordinador Territorial de la 
Zona Est del POCTEFA 21‐27



Àrea funcional de muntanya de la zona Est
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Òrgan de governança: 
• Generalitat de Catalunya, 
• Ministerio de Hacienda y Función 

Pública del Gobierno de España,
• Préfecture de la Région d’Occitanie,
• Commissariat de Massif des Pyrénées, 
• Principat d’Andorra, 
• Conseil Régional Occitanie/ Pyrénées ‐

Méditerranée, 
• Département des Pyrénées‐Orientales, 
• Département de l’Ariége, 
• Conseil Départemental de la Haute‐

Garonne.

Potencials Beneficiaris:
Administracions regionals, locals, supramunicipals, 
institucionals;  empreses privades,  cambres de 
comerç, entitats privades, etc.

CC Pyrénées 

Haut 

Garonnaises

CC Pyrénées Haut 

Garonnaises
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• 21 estratègies
• Territori: nacionals (Andorra), regional i CCAA, departamentals i locals (comarques i communautés 

de comunes).
• Temàtica: sectorials i multitemàtiques.
• Exemples: Pla d’acció 2020‐2023 del Govern d’Andorra, Pla de Salut de la RSAPiA (2016‐2020), 

Schéma regional de santé (2018‐2022), Schéma du massif des Pyrénées, 30 engagements 
Pyrénées‐Orientales, Ariège 2030, Schéma d’organisation et développement touristique Haute‐
Garonne 2019‐2023.

• Temàtiques més recurrents amb valor afegit transfronterer:
o Mobilitat sostenible 
o Accés a serveis sanitaris
o Turisme 4 estacions
o Dinamització empresarial
o Esport
o Governança conjunta
o Protecció del mediambient

• Conclusió: alt grau de coincidència entre els objectius definit en l’àrea funcional i les estratègies 
territorials



Àrea funcional de muntanya de la zona Est
FORTALESES

OPORTUNITATS 
‐Millora de la mobilitat per aconseguir una bona accessibilitat del territori 
‐Noves possibilitats d’experimentació per donar resposta a les necessitats de la 
zona potenciar les oportunitats econòmiques del territori.
‐Creació de mecanismes de col∙laboració entre els serveis de salut de la zona que 
comparteixin problemes i reptes comuns. 
‐Aprofundir en la cooperació transfronterera i valorar la possibilitat de tenir serveis 
bàsics transfronterers per optimitzar recursos. 
‐Augment del teletreball i creació d’espais de co‐working.
‐ Augment del turisme de proximitat, accentuat a conseqüència de la crisi de la 
COVID‐19.
‐Impuls del turisme sènior i del turisme terapèutic i de benestar 
‐Realització d’actuacions per esdevenir una destinació de referència en turisme 
esportiu i de natura.

DEBILITATS
‐ Territori de muntanya amb nuclis disseminats i poc
poblats. Sovint d’edat avançada
‐ Infraestructures i vies de comunicació deficients i
connectivitat digital deficient.
‐ Manca de serveis per a la població
‐ Dificultat per accedir a serveis sanitaris.
‐ Dependència del turisme estacional i vulnerabilitat
dels treballadors del sector
‐ Fragilitat dels ecosistemes.

AMENACES

‐ Dimensió transfronterera amb forts vincles històrics. 
‐ Valors fonamentals i d’identitat, natura, agricultura, patrimoni 
(material i immaterial) i esport. 
‐ Infraestructures esportives reconegudes internacionalment 
‐ Activitats directament relacionades amb l’aigua
‐ Major interrelació d’Andorra amb la UE
‐ Existència de cooperació entre sistemes sanitaris 
‐ Centres formatius d’educació superior 
‐ Varietat d’oferta turística (naturalesa, esport, cultura, gastronomia).
‐ Importància del sector de l’economia social i solidaria (especialment 
a la vesant francesa).

‐ Canvi climàtic i riscos naturals que se’n deriven 
‐ Manca d’infraestructures de transport i telecomunicacions limiten 
implantació d’activitat econòmica i arribada de nous habitants. 
‐ Pics d’increment poblacional en períodes concrets, lligats al turisme. 
‐ Dificultat per accedir a l’educació i emigració de la població jove cap 
a altres territoris per continuar els estudis i una posterior carrera 
professional. 
‐ Manca de relleu generacional en els sectors tradicionals.
‐ Necessitat de millorar la professionalització dels actors turístics.
‐ Dificultats per atraure nous professionals qualificats (sector salut, 
entre d’altre). 
‐ Crisi COVID‐19 i efectes immediats sobre l’activitat econòmica



 Finançament del 65% del cost de projectes estructurals que despleguin 
l’estratègia de Àrea Funcional de Muntanya.

 Governança a multinivell: treball conjunt de diferents actors de territori per 
al desenvolupament de les línies estratègies de l’àrea funcional.
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Àrea funcional de muntanya de la zona Est

Impacte esperat:

Desplegament:

 Revitalització del territori a la nova situació post-COVID

 Territori resilent
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Mobilitat
Connectivitat

Temàtiques comunes:
Pol territori 
de salut

Pol 
dinamització 
econòmica

Pol esport 
i turisme 
actiu
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Pol territori de salut.

 Transferència de coneixement i cooperació entitats sanitàries i professionals. 
 Millorar accés als serveis sanitaris.
 Capacitació de professionals sanitaris (formació, docència i recerca) en el territori. 
 Explorar potencial de medicina esportiva i de muntanya.
 Promoció de la salut: Activitat Física com hàbit saludable. 
 Treballar en l’àmbit d’aspectes legals i administratius (Història Clínica,...)
 Convenis de col∙laboració sanitària en situacions de pics període turístic, crisis 

sanitàries,... Entre centres. 
 Potenciar estades de salut i benestar.
 Iniciatives d’innovació en l’atenció sanitària (equips sanitaris itinerants, 

telemedicina,...). 



Àrea funcional de muntanya de la zona Est
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Pol d’especialització en esport i turisme actiu.

 Actuacions per potenciar l’atractivitat internacional del territori com a destinació 
per a esportistes professionals, tant en la fase d’entrenament com amb l’acollida 
de competicions d’alt nivell, amb l’oferta d’equipaments i serveis en consonància 
amb els estàndards d’aquest tipus d’atletes. 

 Potenciar al llarg de tot l’any el màxim rendiment d’instal∙lacions i equipaments 
esportius ja existents. 

 Impulsar el turisme d’esport i el turisme actiu a l’aire lliure, i donar suport al 
desenvolupament del turisme sostenible de proximitat en aquest àmbit. 

 Formació especialitzada en activitat física i esports de muntanya i aire lliure, 
incloent les formacions promogudes des dels clubs esportius locals. 

 Promoció de l’esport escolar específic de la zona i de l’activitat física com a hàbit 
saludable aprofitant els recursos i oportunitats que ofereix el territori. 



Àrea funcional de muntanya de la zona Est
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Pol de dinamització empresarial i estatut dels 
treballadors transfronterers.

 Implementació de mesures per assegurar la mobilitat, a nivell administratiu i físic, de la 
ciutadania que treballa en un país o bé hi fa ús dels serveis (centres sanitaris, centres de 
formació/educació), però que resideix a l’altra banda de la frontera.

 Formació intercultural i formació especialitzada de proximitat en sectors clau del territori 
(turisme, esports, salut, gestió forestal, etc.). 

 Accions que contribueixin a crear, mantenir i diversificar llocs de treball en el territori de
l’àrea funcional, en els sectors d’intervenció de l’àrea funcional.

 Acompanyament a les pimes per a la realització d’activitats empresarials transfrontereres, i 
impuls de la valorització dels recursos i de l’expertesa propis de la zona de muntanya en els 
àmbits mencionats. 

 Creació de l’estatut del ciutadà (resident/treballador) transfronterer. 
 Valorització i impuls de productes i expertesa propis de l`àmbit de muntanya (artesania, nous 

usos de recursos naturals, productes agroalimentaris, etc.). 
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Temàtiques sobre la mobilitat.

 Solucions de mobilitat transfronterera sostenible i multimodal (transport públic, 
cotxe compartit o covoiturage, transport a demanda, vehicles elèctrics, etc.) 
adequada a les característiques de l’àmbit de muntanya. 

 Realització d’estudis amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat del territori des dels 
grans nodes de comunicacions de l’entorn (estacions de tren i aeroports) tenint en 
compte la perspectiva transfronterera. Un cop identificades les possibles millores, 
es podrien dur a terme amb finançament dels programes del FEDER regionals o 
amb altres línies de finançament. 

 Vies ciclistes / carrils bicicleta transfronterers. 
 Senderisme transfronterer. 

Temàtiques transversals
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Temàtiques sobre la connectivitat.

 Estudis sobre la viabilitat, per exemple, de l’ús compartit de torres de connexió a 
les quals es puguin connectar operadors dels tres estats, per així optimitzar les 
infraestructures del territori. 

 Desenvolupament de punts de connexió en zones llunyanes, per garantir l’accés a 
internet a tota la ciutadania. 

 Foment de la digitalització d’empreses i serveis, així com foment del 
desenvolupament del teletreball, amb la implementació d’espais de cotreball i 
posant‐los en xarxa. 

Temàtiques transversals



PAUSA. Jornada de presentació de l’Àrea 
Funcional de Muntanya de la Zona Est, del programa 
POCTEFA 2021-2027
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Manifestació d’interès
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França
30%

Catalunya
70%

Andorra
0%

Propostes presentades

Total presentades: 20
Catalunya: 14
Andorra: 0
França: 6
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Pressupost global estimat de les 
propostes
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Manifestació d’interès
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Pols en els quals es mostra interès

altres:
• Sostenibilitat i sobirania energètica
• Prevenció de riscos naturals
• Intercanvi cultural
• Envelliment de la població
• Apoderament de les dones



Calendari properes passes 
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Manifestació d'interès Oberta fins 15 desembre 2022

Identificació de línies d'actuació i d'actors Gener-Març 2023

Definició de l'estratègia territorial Gener-Març 2023

Disseny i llençament de la convocatòria 2n semestre 2023
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Moltes gràcies

Merci beaucoup

Muchas gracias


