
Tutorials de la Realitat de l’Ajut 

TUTORIAL 5 

Agents: Qui distribueix l’Ajut?  

Una variable d’estudi rellevant és conèixer quines administracions públiques dintre de 

l’estructura de la cooperació descentralitzada a Catalunya han concedit Ajut Oficial al 

Desenvolupament, ja que ens en permet conèixer el grau d’implicació i responsabilitat. 

Aquest anàlisi es realitza sobre les xifres d’AOD Neta, en la mesura que ens permet 

veure l’impacte real que les actuacions de desenvolupament han tingut sobre els 

comptes de la administració concedent en un període de temps concret. 

En els abocaments més recents hi trobem fins a tres camps en els que es desagrega 

l’anàlisi: 

· Tipus d’Actor.- Tres categories en funció de l’administració que concedeix 

l’AOD: Generalitat, Entitats Locals (EELL) i Universitats. Val a dir que aquestes 

tres categories s’atenen a l’anomenada cooperació descentralitzada. L’anàlisi 

de la pròpia cooperació catalana podria estendre’s, segons com, a la proporció 

d’AOD executat per l’AGE que correspongui a la proporció dels PGE finançada 

per Catalunya. Tot i això, a la Realitat de l’Ajut ens n’abstenim per la dificultat 

de calcular tal xifra, així com per comparar-la amb suficients garanties 

metodològiques a la resta de magnituds amb les que treballem. 

De voler centrar-nos en qualsevol categoria en específic, només farà falta 

utilitzar el filtre de l’informe i, a partir de llavors, utilitzar els camps següents 

com a caps de fila o segon filtre. 

· Actor.- En un nivell addicional de desagregació respecte a la categoria 

anterior. Així doncs, ens trobem que la Generalitat es composa de diversos 

departaments concedents; les entitats locals, de desenes d’ajuntaments que en 

algun moment han realitzat projectes de cooperació; i les universitats, on quasi 

totes les públiques amb seu de Catalunya han desenvolupat, en algun any, un 

projecte que el MAEC ha comptabilitzat com a AOD. En relació a la Generalitat, 

cal tenir en compte que l’estructura de les conselleries ha canviat amb el 

temps, sobretot després del canvi de govern del 2010. Això pot complicar 

l’anàlisi, per bé que podem agrupar els tres grans àrees per mantenir sempre 

unes grans magnituds de referència. Aquestes grans àrees són: 

· Presidència i Exteriors: Per bé que les competències en exteriors de la 

Generalitat són força limitades, aquesta fa temps que disposa d’una 

secretaria normalment adscrita a Presidència o Governació. En aquesta 

àrea s’hi inclouen les accions de l’ACCD  



· Àrees econòmiques: Economia, Finances, Ocupació o Empresa són 

algunes de les àrees dels departaments de matèria econòmica que 

també han acostumat a desemborsar importants sumes d’AOD amb el 

temps, per bé que les seves intervencions poden haver variat 

sensiblement amb el temps.  

· Altres departaments: Per últim, aquí hi podem incloure la resta de 

departaments que per múltiples raons poden haver desenvolupat 

projectes d’AOD. Entre d’altres, hi comptem conselleries com la 

d’Agricultura, Salut o Educació. 

· Unitat: En l’últim nivell de detall es fa referència a la unitat concreta en la que 

es produeix la imputació financera. Aquest nivell ens permet, en especial, 

estudiar les actuacions de l’ACCD, que és l’Agència encarregada de coordinar i 

impulsar la cooperació de la Generalitat; però també obre la porta a l’estudi del 

comportament d’altres àrees de les Agències i Ens de la Generalitat que 

desenvolupen projectes de cooperació. Aquest nivell de detall no s’estén a les 

entitats locals o les universitats.  


