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TUTORIAL 6 

Agents: Qui implementa l’Ajut?  

A parts dels països o sectors a que es destinen els fons d’Ajut, és important conèixer 

les característiques de les entitats que els reben, en tant que responsables de la seva 

correcta implementació. Aquestes entitats canalitzadores són denominades molts cops 

com a Agents i, en aquest cas, solem mesurar els fluxos d’AOD que reben en termes 

bruts, amb l’objectiu de que eventuals reemborsaments no en distorsionin el 

repartiment entre els diversos agents. Val a dir però, que en el cas de la Realitat de 

l’Ajut, la variació entre les magnituds netes i brutes és tan petita que sempre hem 

optat per considerar les xifres netes. Aquest fet (que es doni tan poca variació) es deu 

a les característiques pròpies de la cooperació descentralitzada, on els 

reemborsaments són relativament una excepció.  

Podem analitzar els Agents a través dels següents camps de la base de dades de la 

Realitat de l’Ajut, que hem composat en funció dels abocaments del MAEC i la 

Generalitat: 

Administració del sud: Agents del sector públic dels països socis. Poden incorporar 

programes de recolzament pressupostari en quantitats superiors a la mitjana (donat 

que es tracta del sector públic).  

Altres entitats: Agents no especificats. Hi podem trobar, pel detall dels Agents, 

institucions variades (tant del sector públic com privat, i amb seu al país concedent o 

als països socis). 

Associacions professionals agràries: Grup d’agents relativament minoritari que 

concentra, majoritàriament, institucions del sector amb seu a Catalunya. 

Centre de recerca: Varietat d’agents del sector de la investigació, amb una forta 

presència del sector universitari però amb destacable participació de consorcis i think 

tanks. Es tracta d’institucions majoritàriament amb seu a Catalunya. 

Despeses administratives: Comptabilitzades com a tal només al 2007. Com és evident, 

aquestes tenen origen i destí en territori català. 

Ens locals: Inclou col·laboracions entre l’ACCD i els ajuntaments catalans, aportacions 

al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i convenis amb departaments. La 

major part d’aquests ens tenen seu a Catalunya. 



Entitats amb ànim de lucre: Es composa d’ajuts a les empreses, associacions de PIMES 

i altres agrupacions empresarials. Aquest tipus de cooperació ha incorporat un fort 

contingut econòmic, per bé que desapareix a partir del 2012.  

Entitats públiques del país donant: Agents del sector públic català que canalitzen els 

fons de desenvolupament amb origen a casa nostra. Normalment es tracta d’entitats 

locals. 

Entitats públiques del país soci: Com en el cas anterior, es tracta de col·laboracions 

amb entitats públiques normalment promogudes per les entitats locals, per bé que en 

aquest cas, amb seu als països socis. 

Entitats públiques no especificat: Agents del sector públic on no es detalla si aquests 

tenen la seva seu als països concedents o als socis. 

Federacions i coordinadores: Agents que generalment tenen la seva seu en el marc de 

la societat civil, i que per tant, s’adscriuen més al sector de les ONGd.  

Generalitat: Fons que ha acabat gestionant de forma directa alguna o altra institució 

de la Generalitat (la major part dels cops es tracta de l’ACCD). 

Institucions multilaterals: Institucions que generalment pertanyen al sistema de 

Nacions Unides. El donant en aquests casos, ha acostumat a ser la Generalitat. 

Nacions Unides: Com en el cas anterior, es composa d’institucions i programes 

properes al sistema de Nacions Unides. 

No especifica 

ONG: Agents de la societat civil que mantenen la seva independència d’acció del 

govern o institució concedent. En termes relatius, les ONG acostumen a ser un dels 

principals socis de la cooperació descentralitzada 

Organismes Vinculats: Agents de tipologia variada però quasi sempre relacionats al 

sector públic de les institucions concedents. En el cas de l’abocament de la RdA, es 

tracta d’institucions públiques enfocades a l’àmbit de la recerca. 

Partenariats públics i privats: Secció minoritària que aglutina agents generalment 

internacionals i amb iniciatives relacionades a la millora de la governança local. 

Partit polític: Seccions específiques d’un partit polític que també van desenvolupar 

actuacions en cooperació, encara que ha estat una relació minoritària.  

Sindicat: Els sindicats majoritaris amb presència a Catalunya també han desenvolupat 

actuacions en cooperació amb el temps, que normalment s’han centrat en la 

solidaritat entre treballadors i el treball en drets laborals.  



Universitat Pública del país donant: Projectes que les pròpies universitats catalanes se 

n’han encarregat de gestionar i implementar. 

Universitat Pública del país soci: Com en el darrer cas, es tracta d’universitats 

públiques, per bé que en aquest escenari els agents que han canalitzat l’ajut tenien seu 

en el país soci 

Universitat: Universitats on no s’especifica si són públiques, privades o tenen 

presència a Catalunya o a un país soci. 

Universitats privades: Universitats privades amb seu a Catalunya o als països socis que 

se n’han encarregat de desenvolupar els seus propis projectes. Aquesta és una 

categoria minoritària. 

Xarxes: Categoria minoritària i molt difosa, que pot incloure actors privats i públics, 

així com amb seu a Catalunya o als països socis. 

Per conèixer el detall de cada entitat canalitzadora, a la base de dades hi hem inclòs 

una segona columna en que hi hem especifiquem, sempre que ens ha estat possible, el 

nom de l’agent. En aquesta columna hi trobem actors de tipologia molt variada i amb 

freqüències més o menys recurrents.  

A partir d’aquesta distribució relativament ampla, a la Realitat de l’Ajut hem distribuït 

els Agents en tres grans tipologies, el que ens permet treballar-ne les dades amb major 

facilitat: 

Organismes Multilaterals de Desenvolupament: Clau per calcular l’Ajut Multilateral, 

aquesta categoria inclou les aportacions a Nacions Unides i Institucions Multilaterals 

Entitats Públiques i Altres: Es consideren la majoria de les categories, a saber; Xarxes, 

les quatre relacionades al sector universitari, sindicats i partits polítics, partenariats, 

organismes público-privats, la Generalitat, les tres categories d’entitats públiques, les 

entitats amb ànim de lucre, els ens locals, les despeses administratives, el centre de 

recerca, les associacions agràries, les administracions del sud, les altres entitats i les no 

especificades. 

ONGD: S’hi inclouen la categoria d’ONG i la de Federacions i Coordinadores 


