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80 MILIONS PER A CREAR OCUPACIÓ EN ELS 
TERRITORIS DESPOBLATS 

Seran destinats a incentivar i promoure projectes que 
augmenten l'empleabilidad i l'emprendimiento dels més 

joves 
 

Madrid, 8 d'octubre 2018.- El Govern ha engegat, a través d'un Reial decret Llei, el 
mecanisme perquè les Entitats Locals puguen finançar projectes d'ocupació, autoocupació i 
emprendimiento col·lectiu dirigits a afrontar el Repte Demogràfic en els municipis amb 
menor població. El total de les ajudes ascendeix a 80 milions, amb càrrec al Programa 
Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) del Fons Social Europeu per al període 2014-2020. 
 

En concret, les ajudes aniran destinades a incentivar projectes en municipis que no formen 
part d'una gran àrea urbana i que tinguen una població inferior o igual a 5.000 habitants, o 
una població compresa entre els 5.001 i els 10.000 habitants amb un saldo demogràfic 
negatiu. 
 

Els projectes subvencionables podran ser presentats per les Diputacions Provincials i Forals, 
Cabildos i Consells Insulars, Comunitats Autònomes uniprovinciales, Ajuntaments de 
municipis de menys de 10.000 habitants, Consells Comarcals o altres entitats que agrupen a 
diversos municipis, a més d'organismes autònoms vinculats o dependents de qualsevol de 
les Entitats Locals territorials citades. 
 

Les ajudes estan pensades perquè arriben a persones majors de 16 anys i menors de 30 anys, 
incloses les persones amb discapacitat, no ocupades i no integrades en sistemes d'educació 
o formació, però que estiguen inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil 
del Fons Social Europeu. 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds i la realització dels projectes finalitza el 31 de 
desembre de 2020. 
 
 

Una primera mesura de calat 

 

Aquesta és una de les primeres mesures que impulsa el Govern, integrades en l'Estratègia 
Nacional enfront del Repte Demogràfic amb la qual es vol frenar l'envelliment de la població 
i la despoblació en els municipis més xicotets, en aquest cas fomentant l'activitat econòmica 
i la millora de la capacitació laboral, amb un punt de mira dirigit sobretot als més joves. 
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El desequilibri de la piràmide poblacional, fenomen comú en els països del nostre entorn, és 
especialment greu a Espanya, deu Comunitats Autònomes compten amb un saldo vegetatiu 
negatiu i s'ha pronosticat una pèrdua de més de mig milió d'habitants en 2031 i més de cinc 
milions d'habitants en 2066. 
 
La FEMP ja va alertar en 2017 que més de 4.000 municipis espanyols, més de la meitat de 
tots els que hi ha en l'Estat, es troben actualment en risc d'extinció a mitjà o llarg termini, 
una dada que avala la consideració d'aquest problema com una qüestió d'Estat. 
 
 
Entre les mesures que va plantejar en el seu moment la FEMP per a fer front a aquest 
problema, en concret en matèria econòmica i amb l'objectiu de generar ocupació, figura 
precisament el finançament per a plans d'ocupació local, plans especials de suport a 
autònoms i emprenedors del mitjà rural, i iniciatives de millora de la competitivitat de la 
producció agropecuària i agroindustrial. 
 
Així mateix, la recuperació del petit comerç en àrees rurals, amb incentius i assessorament, 
o el foment de la cotitularidad de les explotacions agràries i mesures de suport tècnic, 
formatiu i econòmics per a la inserció laboral, professional i empresarial de les dones en el 
mitjà rural, entre altres mesures. 
 


