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Què són els observatoris del desenvolupament 
econòmic local? 
 
Els Observatoris del desenvolupament econòmic local són dispositius que recopilen, organitzen, 
generen i difonen, de manera permanent, informació territorial d’interès per a la presa de 
decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local. 
 
Els observatoris elaboren serveis i productes que permeten augmentar el coneixement que els 
agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el desenvolupament local per tal 
de millorar la planificació de les polítiques públiques. 
 
Els observatoris integren informació sobre polítiques pròpies de l’àmbit del desenvolupament 
local com l’ocupació, la formació i la promoció econòmica amb d’altres que tenen a veure amb 
els vectors de competitivitat econòmica, cohesió social i sostenibilitat mediambiental: demografia, 
planificació urbana, habitatge, sostenibilitat, innovació, transport i mobilitat, comerç, rendes o 
educació, entre d’altres. 
 
 

Què ofereixen? 
 
La producció dels observatoris és diversa. Cal destacar els productes i serveis següents: 
 

• síntesis periòdiques d’indicadors clau, 
• informes de mercat de treball i estructura empresarial,  
• informes de conjuntura socioeconòmica,  
• informes i estudis sectorials específics (habitatge, formació i educació, demografia, comerç, 

sostenibilitat, sòl industrial, turisme, innovació i competitivitat, etc.),  
• anuaris estadístics,  
• diagnosis territorials,  
• estudis prospectius,  
• seguiment i avaluació de polítiques públiques,  
• suport a processos de planificació estratègica,  
• participació en projectes de desenvolupament econòmic,  
• coordinació d’estudis,  
• atenció de consultes, 
• organització de jornades i seminaris. 

http://www.diba.cat/web/economieslocals/xodel
http://xodel.diba.cat/documents/productes-i-serveis-de-la-xodel-2014
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La Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local (XODEL) 
 

La Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) és un espai on es 
genera, es comparteix i es difon informació i on es fomenta el debat, la reflexió i l’intercanvi 
d’experiències entre els observatoris membres. 
 
La Xarxa està composta de 21 observatoris i coordinada per l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La Xarxa disposa d’una comunitat virtual (http://xodel.diba.cat), una eina de comunicació 
horitzontal que permet al grup comunicar-se, treballar de manera col·laborativa i gestionar 
coneixement distribuït mitjançant diverses eines de participació. 
 

Observatoris membres 
 

Observatoris municipals 
 

Observatori de desenvolupament local de Badalona 
Observatori econòmic i social (Barberà del Vallès)  
Dept. d’estudis de la Gerència d’economia, recursos i promoció econòmica (Barcelona)  
Observatori socioeconòmic de l'Hospitalet de Llobregat 
Servei d’estratègia i governança (Mataró)  
Gabinet d’estudis i estadístiques (Rubí)  
Observatori de l’economia local (Sabadell)  
Observatori socioeconòmic de Grameimpuls (Santa Coloma de Gramenet)  
Servei d’estudis i observatori de la ciutat (Terrassa)  
 

Observatoris supramunicipals 
 

Observatori del desenvolupament local de l'Alt Penedès i del Garraf 
Observatori socioeconòmic de l’Anoia 
Observatori del Bages 
Observatori comarcal del Baix Llobregat 
Observatori de desenvolupament local del Berguedà 
Observatori de desenvolupament local del Maresme 
Observatori estratègic del Moianès 
Observatori socioeconòmic d’Osona 
Observatori de la Riera de Caldes 
Observatori comarcal del Vallès Occidental 
L’Observatori – Centre d’estudis del Vallès Oriental 
Observatori metropolità (AMB) 

http://xodel.diba.cat/news/2014/11/17/opuscle-de-xodel
http://xodel.diba.cat/observatoris
http://xodel.diba.cat/
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Àmbit territorial dels Observatoris 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enllaços  
 
Web: http://www.diba.cat/web/economieslocals/xodel 
Comunitat virtual: http://xodel.diba.cat 
Grup de correu: http://xodel.googlegroups.com 
YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJz0Sj1ADXYHeqVxBxHlsa4eXnPQO2pJ2 
 

http://www.diba.cat/web/economieslocals/xodel
http://xodel.diba.cat/
http://xodel.googlegroups.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJz0Sj1ADXYHeqVxBxHlsa4eXnPQO2pJ2
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Principals dades 
 
 
 

 

 

21 
 

Observatoris 

 9 observatoris municipals 
 12 observatoris supramunicipals 
 
 
 

 
 

 

 

 

294 

 

productes i serveis 
 41 mensuals 
 35 trimestrals 
 11 semestrals 
 131 anuals 
 36 continus 
 40 monogràfics / a demanda / ad-hoc 
 21 servei d’atenció de consultes 

   
 
 

A més... 
 
• participació en els grups de recerca de la XODEL, 
• organització i participació en cursos de formació, jornades, tallers i seminaris, 
• assistència i suport tècnic, 
• coordinació d’estudis, 
• col·laboració amb altres àrees i entitats, 
• participació en xarxes, 
• publicació d’articles en premsa, 
• gestió de xarxes socials, 
• gestió de fons documentals, 
• participació en tribunals de selecció, 
• etc. 
 

 
Els observatoris han adaptat ràpidament els seus catàlegs de productes i serveis a les noves 
necessitats d’informació dels ens locals arran de la crisi derivada de la COVID-19. 
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Observatori de desenvolupament local de Badalona 
 

Entitat: Ajuntament de Badalona 

 
Responsable tècnic: Josep Fernàndez Vidal 

Adreça: C/ Nova Cançó, 1 

Municipi: Badalona CP: 08915 

Telèfon: 934 605 200 Correu electrònic: observatori@badalona.cat 

Web: www.badalona.cat Xarxes socials: Facebook, Twitter, altres 
 

Àmbit territorial: Badalona 
Any inici: 1993 
Missió: La missió de l’Observatori de desenvolupament local de Badalona és la de generar i 
recollir informació sobre l’evolució de l’ocupació i del teixit econòmic de Badalona per tal 
d’esdevenir una eina de coneixement per als agents que gestionen i promouen polítiques 
públiques destinades a impulsar el desenvolupament local. 
 

Objectius:  
• Millorar el coneixement de la realitat social i econòmica de Badalona. Fer-ho amb una 

perspectiva estratègica per afavorir l’elaboració de polítiques de desenvolupament 
local més acurades. 

• Disposar de dades objectives sobre l’evolució de l’activitat econòmica i el mercat de 
treball a Badalona per tal de donar suport a la presa de decisions en l’àmbit de les 
polítiques actives d’ocupació. 

• Millorar els processos de seguiment i avaluació de les polítiques d’ocupació i 
desenvolupament local per incrementar-ne l’eficàcia i l’eficiència. 

• Elaborar i difondre anàlisis sobre activitat econòmica i mercat de treball adaptats a les 
necessitats dels agents econòmics i socials. 

• Ampliar la difusió dels estudis realitzats. 
Recursos humans: 1 tècnic/a al 15% 
 

mailto:observatori@badalona.cat
http://www.badalona.cat/
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Productes i serveis 
 
Informe mensual “primeres dades” d’atur 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2001 Format: Web 
Destinataris: Tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local, així com població en 
general. 
Enllaç: Web de l’Observatori   
Descripció: Breu recull sobre l’atur registrat així com la seva evolució i comparació amb el 
Barcelonès i Catalunya. També s’hi inclouen les taxes d’atur registrat estimat. La seva difusió és 
tant interna com d’accés públic a través de la nostra pàgina web. Es publica entre els dies 4 i 5 de 
cada més i es substitueix a mitjans de més per l’Informe mensual més complet “El Flaix” d’atur i 
contractació. 
 
 
Informe mensual “El Flaix” d’atur i contractació 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2005 Format: Web 
Destinataris: Tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local així com població en 
general. 
Enllaç: Web de l’Observatori  
Descripció: Recull més extens sobre l’atur i la contractació laboral registrada del mes. 
S’analitzen de manera segregada en funció del sexe, edat, nivell d’estudis, sector econòmic, 
procedència i durada de la demanda, així com pel total de la població i per la població 
nouvinguda. La seva difusió és tant interna com d’accés públic a través de la nostra pàgina web. 
 
 
Anàlisi de l’atur per zones de Badalona 
Periodicitat: Semestral Any inici: 2015 Format: Web 

Destinataris: Tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local i població en general. 

Enllaç: Web de l’Observatori  
Descripció: Principals dades de l’atur de totes les zones de Badalona i comparació de la situació 
entre elles i respecte a les dades del total de la ciutat. 
 
 
El Flaix-trim   
Periodicitat: Trimestral Any inici: 2016 Format: Web, paper 

Destinataris: Tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local i població en general. 

Enllaç: Web de l’Observatori  

Descripció: Anàlisi de les dades d’atur i contractació, que s’amplia en els informes semestrals. 
 

http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=4508#wlp_contingut_estatic
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=4508#wlp_contingut_estatic
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=4508#wlp_contingut_estatic
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=4508#wlp_contingut_estatic
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Informes anuals: Activitat econòmica; Nivell tecnològic dels serveis i de la indústria 

Periodicitat: Anual Any inici: 2018 Format: Web 
Destinataris: Tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local així com població en 
general. 
Enllaç: Web de l’Observatori  
Descripció: Informes anuals on es recullen diferents anàlisis del teixit econòmic i d’ocupació de 
Badalona. 
 
 
Consultes a mida   
Periodicitat: Variable Any inici: 1993 Format: Web, telèfon o 

correu electrònic 
Destinataris: Tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local i població en general. 

Enllaç: Web de l’Observatori  

Descripció: Resposta a necessitats d’informació sobre el mercat de treball i teixit econòmic. 
 

http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=4508#wlp_contingut_estatic
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=4508#wlp_contingut_estatic
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Observatori econòmic i social (Barberà del Vallès) 
 

Entitat: Fundació Barberà Promoció.  
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

Responsable tècnic: Maite Morales. Direcció tècnica de 
Fundació Barberà Promoció 
Carlos Pardo. Tècnic responsable de l’Observatori econòmic 
i social 
Adreça: carrer de la Torre d’en Gorgs, 40 

Municipi: Barberà del Vallès CP: 08210 

Telèfon: 937 192 837 
Correu electrònic: 
maite.morales@barberapromocio.cat 
carlos.pardo@barberapromocio.cat   

Web: https://www.bdv.cat/observatori-
economic-i-social  Xarxes socials:  
 

Àmbit territorial: Barberà del Vallès 
Any inici: 1996 
Missió: L'Observatori econòmic i social té per finalitat l’anàlisi d’informació socioeconòmica com a 
recurs estratègic per a la presa de decisions de polítiques públiques de desenvolupament 
econòmic local. 
 

Objectius:  
-Aprofundir en el coneixement de la realitat del mercat de treball, en particular, i de l’activitat 
socioeconòmica, en general, de Barberà del Vallès i entorn. 
-Contribuir, des de diverses vessants, a afavorir la millora de la presa de decisions dels agents 
econòmics i socials, en l’àmbit de la planificació i l’avaluació. 
-Donar suport a la planificació i a la gestió estratègica de l’àmbit de Desenvolupament Econòmic 
de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, mitjançant l’elaboració d’indicadors i diagnosis, execució 
i/o supervisió d’estudis, i l’assessorament tècnic. 
 
Recursos humans: 
1 tècnic responsable de l’Observatori econòmic i social al 87,5% 
1 tècnic de suport de l’Observatori econòmic i social al 83,3% 
 

mailto:maite.morales@barberapromocio.cat
mailto:carlos.pardo@barberapromocio.cat
https://www.bdv.cat/observatori-economic-i-social
https://www.bdv.cat/observatori-economic-i-social
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Productes i serveis 
 
Barberà en Xifres 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2001 Format: Web i newsletter 

Destinataris: polítics i tècnics administració local, entitats, empreses i població en general. 

Enllaç: http://www.bdv.cat/barbera-en-xifres 
Descripció: butlletí trimestral on en cada edició es tracta un tema relatiu a l’ocupació i a l’activitat 
econòmica prioritàriament, obert a d’altres temes d’interès per la ciutat. 
 
 
Conjuntura laboral BdV (mensual) 

Periodicitat: Mensual Any inici: 2020 Format: Web i newsletter 

Destinataris: Polítics i tècnics d’administració local, entitats, empreses i població en general. 

Enllaç:  https://www.bdv.cat/observatori-economic-i-social 
Descripció: 2 infografies web mensuals d’”Atur i expedients de regulació”, i de “Contractació i 
Ocupació”. Difusió via newsletter d’aquestes 2 infografies estandarditzades sobre el mercat 
laboral i l’activitat econòmica. 
 
 
Conjuntura laboral BdV i Empresa i Ocupació BdV (trimestral) 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2007* Format: Web i newsletter 

Destinataris: Polítics i tècnics d’administració local, entitats, empreses i població en general. 

Enllaç: https://www.bdv.cat/observatori-economic-i-social  
Descripció: 3 infografies web trimestrals “d’Atur i expedients de regulació”, de “Contractació” i 
“d’Empresa i Ocupació”. Difusió via newsletter sobre d’aquestes 3 infografies estandarditzades 
sobre el mercat laboral i l’evolució del teixit empresarial i ocupació. *En 2021 se’n va redissenyar 
el format, continuació dels informes trimestrals “ConjunturalaboralBdV” iniciats en 2007. 
 

Informes monogràfics socioeconòmics. Barberà del Vallès 
Periodicitat: Anual Any inici: 2003* Format: Web i newsletter 

Destinataris: Polítics i tècnics d’administració local, entitats, empreses i població en general. 

Enllaç: https://www.bdv.cat/observatori-economic-i-social  
Descripció: Informes anuals monogràfics en format infogràfic, amb els següents sis àmbits 
d’anàlisi: Distribució de la renda, Indicadors demogràfics, Potencial econòmic, Habitatge, Comerç 
i Indicadors mediambientals. En 2023 es preveu, si més no, afegir un monogràfic més, relatiu a 
l’Ensenyament. *És una continuació a partir de 2022, amb un altre format, de l’anterior “Informe 
de conjuntura socioeconòmica. BdV”, iniciat en 2003. 

http://www.bdv.cat/barbera-en-xifres
https://www.bdv.cat/observatori-economic-i-social
https://www.bdv.cat/observatori-economic-i-social
https://www.bdv.cat/observatori-economic-i-social
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Informes socioeconòmics sota demanda 

Periodicitat: Variable Any inici: 1996 Format: 
Destinataris: Reports a Direcció tècnica i a tècniques responsables de serveis ocupacionals 
locals i polítics, i en general a altres àrees de l’administració municipal. 
Enllaç: Document intern. 
Descripció: Informes socioeconòmics diagnòstics sota demanda de suport a la sol·licitud i 
justificació de programes en l’àmbit de l’entitat i en general per a la planificació per al 
desenvolupament local. Se’n realitzen uns 15 anuals, mitjana dels darrers anys.  
 
 
Xarxa el Perfil de la Ciutat 

Periodicitat: Anual Any inici: 2003 Format: Web  

Destinataris: Polítics i tècnics d’administració local, entitats, empreses i població en general. 

Enllaç: www.perfilciutat.net  
Descripció: Col·laboració tècnica, metodològica i de recerca d’una sèrie d’Ajuntaments, 
actualment 14, mitjançant les àrees de Promoció Econòmica i Ocupació amb l’objectiu 
desenvolupar i aplicar eines, metodologies i indicadors per a mesurar la qualitat de vida i benestar 
de les ciutats. En 2023 es preveu la realització de 2 articles per la xarxa. 
 
 
Estudi de seguiment de l’alumnat de CFGM 22-24  

Periodicitat: Puntual  Any inici: 2022 Format: 
Destinataris: Polítics i tècnics dels àmbits d’Educació i de Desenvolupament Econòmic de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, Consell Escolar Municipal i comunitat educativa  
Enllaç:  
Descripció: L’objectiu de l’estudi és aportar informació sobre el possible risc individual 
d’abandonament dels CFGM, acompanyant la tasca de seguiment i acompanyament que s’està 
realitzant de l’alumnat. Es basa en una enquesta longitudinal (inici curs, seguiment i finalització de 
curs): motivació, priorització, i factors de selecció del CFGM i factors de risc d’abandonament. 
 

http://www.perfilciutat.net/
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Seguiment i avaluació d’accions de Fundació Barberà Promoció 

Periodicitat: Trimestral/anual Any inici: 1997 Format: 
Destinataris: Polítics i tècnics: Patronat de la Fundació Barberà Promoció, Direcció tècnica i 
Coordinadors. 
Enllaç: https://www.barberapromocio.cat/ca/content/gestio-tecnica-econ%C3%B2mica 
Descripció: 
a) Seguiment trimestral i avaluació anual dels serveis i programes de l’entitat per retiment de 
comptes al Patronat mitjançant la Memòria d’Activitats. Suport a Direcció tècnica en l’elaboració 
del Pla d’Actuació, específicament els indicadors a seguir i fites a aconseguir.  
b) Recompte d’usuaris i accions per a la justificació de serveis i programes de l’entitat. 
c) Sistema de valoració dels serveis per part d’usuaris. 
d) Homogeneïtzació de Protocols de registre i extracció d’informació d’aplicació Actualitza’t 
 
 
Seguiment i avaluació del Pla de Desenvolupament Econòmic 2021-2023 

Periodicitat: Anual Any inici: 2017 Format: 
Destinataris: Polítics i tècnics de l’àmbit de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès. 
Enllaç: https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/pde_bdv_2021-
2023._ajuntament_bdv.pdf 
Descripció: Es continua amb el seguiment i avaluació dels plans estratègics de l’àrea de 
Desenvolupament Econòmic, endegat el seguiment en 2018 de l’anterior pla, actualment del Pla 
Desenvolupament Econòmic, 2021-2023. Inclou el seguiment d’actuacions derivades del pla 
específic “Barberà Digital pel Desenvolupament Econòmic”.  
Es realitza 2 informes de seguiment quadrimestral i informe anual d’avaluació del pla, amb quadre 
de comandament i valoracions quantitatives i qualitatives. Elevació de l’informe a la Comissió de 
seguiment i avaluació per a la seva valoració i elevació al Ple Municipal per a la seva aprovació. 
 
 
Pla de Desenvolupament Econòmic 2024-2027 

Periodicitat: Puntual  Any inici: 2023 Format: 
Destinataris: Polítics i tècnics de l’àmbit de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès. 
Enllaç:  
Descripció: Elaboració del Pla de Desenvolupament Econòmic 2024-2027, de juliol 2023 a març 
2024. Tercer pla pluriennal de l’àmbit de Desenvolupament Econòmic, que abasta la Promoció  
Econòmica, Ocupació, Comerç i Turisme. 
Serà un procés d’anàlisi, reflexió i debat compartit amb la voluntat de definir un model de 
desenvolupament econòmic local, establint objectius a mitjà termini i definir els mitjans per assolir-
los. Incorpora metodologia en les fases d’organització, diagnosi, implementació i avaluació. 
 

https://www.barberapromocio.cat/ca/content/gestio-tecnica-econ%C3%B2mica
https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/pde_bdv_2021-2023._ajuntament_bdv.pdf
https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/pde_bdv_2021-2023._ajuntament_bdv.pdf
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Servei de consultes 

Periodicitat: Variable Any inici: 1996 Format: 
Destinataris: Reports a Direcció tècnica i a responsables de serveis ocupacionals locals, i en 
general a altres àrees de l’administració municipal. També obert a sol·licituds externes 
d’informació del mercat de treball (estudiants, etc.) 
Enllaç: Document intern. 
Descripció: Consultes o informes de detall que impliquen una menor elaboració/dedicació que 
els “informes sota demanda”. L’àmbit de les consultes abasta un ampli ventall relatiu a l’ocupació i 
l’activitat econòmica. S’inclouen consultes que impliquin un cert anàlisi i devolució, no les que es 
resolen derivant a la informació ja publicada, o actualització de consultes prèvies. S’atenen unes 
25, mitjana dels darrers anys. 
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Departament d’estudis de la Gerència d’economia, recursos i 
promoció econòmica (Barcelona) 
 

Entitat: Ajuntament de Barcelona / Departament Estudis de 
la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica 

 
 Responsable tècnic: Àngels Santigosa 

Adreça: C/ Llacuna, 162 

Municipi: Barcelona CP: 08018 

Telèfon: 932 563 936 Correu electrònic: estudis_pe@bcn.cat 
Web: 
https://ajuntament.barcelona.cat/econo
miatreball/ca/documents 
https://treball.barcelonactiva.cat/porta2
2/es/  

Xarxes socials: Twitter 

 

Àmbit territorial: Barcelona 
Any inici: 1998 
Missió: Donar suport a la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
i a Barcelona Activa en l’àmbit de l’anàlisi i estudis per a la realització i gestió de les polítiques 
municipals en el camp de l’ocupació, l’empresa i els sectors estratègics, i fer el seguiment de les 
principals tendències de la situació econòmica i laboral de la ciutat per ajudar a la definició de 
noves línies estratègiques a desenvolupar. 
 

Objectius:  
 Seguiment del pols de la ciutat a través d’un conjunt sistemàtic d’indicadors i realització 

d’informes periòdics. Comparació amb altres àmbits territorials. 
 Redacció d’informes sobre branques d’activitat econòmica d’especial rellevància, variables 

econòmiques d’interès i la seva evolució temporal, noves línies de treball, etc. 
 Assessorament, notes de premsa i facilitació d’informació tècnica sol·licitada per altres 

equips. 
 Intermediació amb universitats, consultores i l’Administració Pública. 
 Realització d’estudis, informes i publicacions en col·laboració amb altres àrees/departaments 

de l’Ajuntament, Cambra de comerç, consultores, Universitat. 
 

Recursos humans: 
1 Cap del departament (37 hores i mitja) 
1 Coordinadora de projectes (37 hores i mitja) 
1Tècnic economista (37 hores i mitja)  
3 Estudiants en pràctiques (37 hores i mitja) 
 

mailto:estudis_pe@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/ca/documents
https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/ca/documents
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/
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Productes i serveis 
 

Flaix econòmic Barcelona  
Periodicitat: Mensual Any inici: 2020 Format: Electrònic/PDF 
Destinataris: Membres del Comitè de Coordinació de la resposta econòmica de Barcelona 
(CECORE), Àrees i districtes de l’Ajuntament de Barcelona. 
Enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/ca/documents  
 https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/123421 
Descripció: Indicadors d’economia, mercat de treball, empresa, mercat immobiliari, 
internacionalització de Barcelona i el seu entorn orientats al seguiment de la crisi Covid, amb 
especial focus als sectors estratègics.  
El Flaix econòmic Barcelona és un informe bimensual que analitza els principals resultats dels 
indicadors del Quadre de comandament. 
 
 

Informes breus i infografies d’atur registrat i contractació laboral a Barcelona 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2011 Format: Web 

Destinataris: Personal intern i agents econòmics 

Enllaç: https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/mercat/indicadors_mercat_treball/index.jsp 
Descripció: Dades bàsiques d’atur registrat a la ciutat amb comparació per àmbits territorials i 
anàlisi per sector, sexe, edats, ocupació, perfil de l’aturat i taxa d’atur per districtes de la ciutat.  
Dades bàsiques de contractació laboral i comparació per àmbits territorials. 
 
 

Indicadors i Anàlisi del Clima Empresarial a l’AMB 
Periodicitat: Trimestral  Any inici:  Format: 

Destinataris: Agents econòmics i socials de Barcelona. 

Enllaç:  
Descripció: Díptic i indicadors trimestrals de l’Enquesta de Clima Empresarial a l’AMB; 
Monogràfic sobre els tres primers trimestres  de 2022 i expectatives últim trimestre -inclòs a 
l’Observatori de Barcelona; Enquesta sobre l’impacte de la Covid i els Fons NGEU a les 
empreses de l’AMB. 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/ca/documents
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/123421
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/mercat/indicadors_mercat_treball/index.jsp
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Enquesta Òmnibus Municipal 
Periodicitat: Semestral Any inici: 2020 Format: Web 

Destinataris: Agents econòmics i socials de Barcelona. 

Enllaç: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/127874 
Descripció: Anàlisi dels resultats de l’Òmnibus Municipal referents a l’impacte de la crisi Covid 
sobre la situació laboral i la valoració de les condicions de treball de la ciutadania de Barcelona. 
 
 

Observatori de Barcelona 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2002 Format: Web i Díptic-resum 
en paper 

Destinataris: Agents econòmics i especialment els  interessats a fer negocis a Barcelona. 
Enllaç:https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/sites/default/files/documents/Observatori
%202021_CAT_Def.pdf  
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/88193  
Descripció: Anàlisi del posicionament de Barcelona respecte de les principals ciutats del món en 
un conjunt d’indicadors econòmics, empresarials, ambientals i socials de referència. 
 
 

Barcelona en Xifres 
Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2008 Format: Web  
Destinataris: Agents econòmics internacionals interessats a fer negocis a Barcelona i actors 
locals. 
Enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/sites/default/files/documents/DATA%20SHEET
%202022_CAT.PDF  
Descripció: Presentació de la ciutat i l’Agenda econòmica Barcelona mitjançant un ampli conjunt 
d’indicadors econòmics, empresarials, ambientals i socials de referència. 
 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/127874
https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/sites/default/files/documents/Observatori%202021_CAT_Def.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/sites/default/files/documents/Observatori%202021_CAT_Def.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/88193
https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/sites/default/files/documents/DATA%20SHEET%202022_CAT.PDF
https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/sites/default/files/documents/DATA%20SHEET%202022_CAT.PDF
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Estudi de l’Impacte de les mesures de reactivació econòmica del CECORE 
Periodicitat: Puntual Any inici:  Format: Web 
Destinataris: Membres del Comitè de Coordinació de la resposta econòmica de Barcelona 
(CECORE), Àrees i districtes de l’Ajuntament de Barcelona, públic general. 
Enllaç: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/127880/1/Impacte_CECORE20-
21_ResumExecutiu.pdf  
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/127683  
Descripció: Estudi sobre l’impacte econòmic de les mesures de reactivació impulsades pel 
Comitè de Coordinació de la resposta econòmica de Barcelona (CECORE) els anys 2020 i 2021, 
orientades a pal·liar els efectes de la crisi econòmica derivada del Covid-19. 
 
 

Observatori d’Economia Blava a Barcelona 
Periodicitat: Anual. Any inici: 2022 Format: Web 

Destinataris: Agents econòmics i socials de Barcelona. 

Enllaç:  
Descripció: Anàlisi d’una bateria d’indicadors sobre l’Economia Blava a Barcelona, orientada a la 
monitorització de la Mesura de Govern d’impuls de l’Economia Blava de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
 
Informe les Dones al mercat de treball de Barcelona 
Periodicitat: Anual Any inici: 2021 Format: 

Destinataris: Agents econòmics i socials de Barcelona. 
Enllaç: https://www.barcelonactiva.cat/documents/20124/49139/Dones-mercat-treball-2022-
CAT.pdf/4c8c7b9f-5ccf-6dc8-77f3-d672179651f3?t=1646986388575  
Descripció: Anàlisi d’una bateria d’indicadors sobre la situació laboral de les dones a Barcelona, 
orientada a monitoritzar l’avenç de la igualtat de gènere a l’economia de la ciutat. 
 
 

Observatori del Turisme de Barcelona: ciutat i regió 
Periodicitat: Diverses Any inici: 2017 Format: Web 

Destinataris: Agents econòmics i gestors públics del sector i públic general. 

Enllaç: https://www.observatoriturisme.barcelona/  
Descripció: Col·laboració tècnica –en representació de l’Ajuntament de Barcelona- amb 
l’Observatori del Turisme de Barcelona, amb l’elaboració  d’indicadors de seguiment de l’activitat i 
la sostenibilitat turística i l’elaboració d’estudis i informes. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/127880/1/Impacte_CECORE20-21_ResumExecutiu.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/127880/1/Impacte_CECORE20-21_ResumExecutiu.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/127683
https://www.barcelonactiva.cat/documents/20124/49139/Dones-mercat-treball-2022-CAT.pdf/4c8c7b9f-5ccf-6dc8-77f3-d672179651f3?t=1646986388575
https://www.barcelonactiva.cat/documents/20124/49139/Dones-mercat-treball-2022-CAT.pdf/4c8c7b9f-5ccf-6dc8-77f3-d672179651f3?t=1646986388575
https://www.observatoriturisme.barcelona/
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Indicadors laborals de sectors estratègics  a Barcelona: Logística, Indústria 4.0 
Periodicitat: Anual. Any inici: 2017 Format: Web 
Destinataris: departaments municipals i agents econòmics interessats. Persones interessades en 
orientar-se professionalment al sector. 
Enllaç:  

Descripció: Anàlisi dels principals indicadors laborals del sector a Barcelona. 
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Observatori socioeconòmic de l'Hospitalet de Llobregat 
 

Entitat: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

 

Responsable tècnic: Katy Garcia Padilla 

Adreça: Can Tries, 20 (Gornal Activa) 

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat CP: 08902 

Telèfon: 934 036 934 Correu electrònic: cgarcia@l-h.cat  
                                ffernandezm@l-h.cat 

Web: www.dinamitzaciolocallh.cat Xarxes socials: 
 

Àmbit territorial: L’Hospitalet de Llobregat 
Any inici: 2000 
Missió: Eina de suport per al coneixement socioeconòmic de la ciutat i per a la presa de 
decisions en matèria de promoció econòmica, l’ocupació, i per a la planificació estratègica. 
 

Objectius:  
-Recollir, tractar i analitzar les dades de conjuntura socioeconòmica incidint de manera especial 
en les relatives al mercat de treball de la ciutat i el seu entorn, i difondre-les a l’Àrea d'Ocupació, 
Empresa, Turisme i Economia Social i altres Àrees de l’Ajuntament. 
-Donar suport a la planificació i a la gestió estratègica de l’Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i 
Economia Social, mitjançant l’elaboració d’indicadors i diagnosis, la supervisió d’estudis, i 
l’assessorament tècnic.  
-Donar suport al Pacte Local per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic de l’Hospitalet en el 
seguiment dels indicadors associats i en la supervisió d’estudis.  
- Difondre estudis, informes i dades socioeconòmiques entre els diferents departaments de l’Àrea 
de Promoció Econòmica i Turisme, com a via per al foment de la reflexió, el debat i la participació. 
-Col·laborar en l’avaluació de les polítiques públiques locals, tot subministrant aquelles dades 
necessàries per al seguiment del Pla d’Actuació Municipal i del Panel d’Informació Permanent 
d’Alcaldia. 
 

Recursos humans: 
1 tècnic/a: dedicació 100% 
 

mailto:cgarcia@l-h.cat
mailto:ffernandezm@l-h.cat
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/
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Productes i serveis 
 

Informació de les dades principals de l’Hospitalet 
Periodicitat: Actualització permanent Any inici: 2005 Format: Web, paper 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme. Públic en 
general. 
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240686_1.aspx?id=1 
Descripció: Informació permanent de L’Hospitalet. Principals dades sociodemogràfiques.  
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Gencat. 
 
 

 
 

 

Info-atur 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2016 Format: Web, paper 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme. Públic en 
general. 
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240687_1.aspx?id=1 
Descripció: Infografia que recull les dades més importants d’atur del mes corrent i les variacions 
bàsiques. 
Font: Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya i HERMES de la 
Diputació de Barcelona. 

Informe mensual d’Atur i Contractació 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2010 Format: Electrònic / paper 
Destinataris: Personal directiu de departaments de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme. 
Públic en general. 
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240687_1.aspx?id=1 
Descripció: Informe de dades de l’atur i contractacions a L’Hospitalet registrades cada mes. 
Comparativa gràfica de variacions intermensuals i interanuals amb els principals municipis de la 
província, RMB, i Catalunya. 
Font: Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya i HERMES de la 
Diputació de Barcelona. 

http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240686_1.aspx?id=1
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240687_1.aspx?id=1
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240687_1.aspx?id=1
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Informe de Conjuntura Econòmica a L’Hospitalet 
Periodicitat: Trimestral Any inici: 2018 Format: Web, paper 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme. Públic en 
general. 
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240688_1.aspx?id=1 
Descripció: Infografia que recull dades trimestrals de la afiliació i comptes de cotització.  
Infografia que recull dades trimestrals dels Expedients de Regulació de l’Ocupació (ERO’s) a 
L’Hospitalet. 
Font Institut d’Estadística de Catalunya i Observatori de Treball i Model Productiu de la 
Generalitat de Catalunya. 

Informe de Contractacions a l’Hospitalet 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2002 Format: Web, paper 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme. Públic en 
general. 
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/2488883_1.aspx?id=1 
Descripció: Infografia dels contractes realitzats a L’Hospitalet per sexe i tipus de contracte. 
Font: Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya 

Informe de Beneficiaris de prestacions econòmiques a l’Hospitalet 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2012 Format: Electrònic 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de diferents departaments de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Turisme i personal directiu d’altres àrees. Públic en general. 
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/2488941_1.aspx?id=1 
Descripció: Infografia i Gràfics de l’evolució de les prestacions econòmiques dels aturats de 
l’Hospitalet. 
Font: Observatorio de las Ocupaciones – Servicio Público de Empleo Estatal a Barcelona. 

http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240688_1.aspx?id=1
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/2488883_1.aspx?id=1
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/2488941_1.aspx?id=1


 
 

24 

 
 

Altres recursos socioeconòmics a L’Hospitalet” 
Periodicitat: Informació permanent Any inici: 2002 Format: Web, paper.  
Destinataris: Personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme. Públic en 
general. 
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240689_1.aspx?id=1 
Descripció: Informació permanent dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de L’Hospitalet 
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).  
 
 

Informe anual “La Formació Professional a L’Hospitalet” 

Periodicitat: Anual  Any inici: 2015 Format: Paper, 
presentació.  

Destinataris: Càrrecs públics i tècnics de l’Ajuntament personal tècnic i directiu de l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Turisme. Comunitat educativa. Públic en general. 
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/242673_1.aspx?id=1 
Descripció: Recull, tractament i anàlisi d’informació d’indicadors de la Formació Professional a la 
ciutat per subsistemes.  
 
 

Guia de la Formació professional 
Periodicitat: Anual  Any inici: 2015 Format: Paper, web 
Destinataris: Càrrecs públics i tècnics de l’Ajuntament personal tècnic i directiu de l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Turisme. Comunitat educativa. Públic en general. 
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/1062425_1.aspx 
Descripció: Document d’informació sobre els estudis de Formació Professional a la ciutat de 
l’Hospitalet de Llobregat.  
 
 

El mercat de treball a l’Hospitalet des de 2008 
Periodicitat: puntual Any inici: 2015 Format: electrònic / paper 

Destinataris: càrrecs públics i tècnics de l’Ajuntament. 

Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/1068836_1.aspx?id=1 
Descripció: ampliació dels informes de conjuntura i d’atur i contractació, amb tractament més 
gràfic i en profunditat de la distribució i evolució de l’afiliació i el teixit empresarial, així com una 
breu anàlisi d’índex d’especialització i altres índex sintètics. 
 

http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240689_1.aspx?id=1
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/242673_1.aspx?id=1
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/1062425_1.aspx
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/1068836_1.aspx?id=1


 
 

25 

 
 

Actualització del panel d’informació permanent d’alcaldia (PIPA) 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2000 Format: Electrònic 

Destinataris: Gabinet d’Alcaldia. 

Enllaç: Servidor electrònic intern de l’Ajuntament. 
Descripció: Eina de recull dels principals indicadors de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme 
en referència a mercat de treball, de conjuntura laboral de la ciutat, i de prestacions a les 
persones aturades. 
 
 

Diagnosis territorials 
Periodicitat: A demanda Any inici: 2000 Format: Electrònic / paper 
Destinataris: Personal directiu i tècnic de diferents departaments de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Turisme. 
Enllaç: Fons de l’Observatori. 
Descripció: Diagnosis locals ad hoc (sociodemogràfiques, d’activitat econòmica, etc.) de la ciutat 
o de parts del seu territori, a demanda de serveis o programes de l’Àrea, com ara Llei de Barris-
Treball als Barris, SIOL, Plans d’Ocupació, peticions d’AODL, etc. 
 
 

Taules d’indicadors de seguiment i avaluació de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2009 Format: Electrònic 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme i del Gabinet 
d’Alcaldia/Gerència Municipal. 
Enllaç: Fons de l’Observatori. 

Descripció: Recull d’indicadors interns de l’Àrea per a reportar al Pla d’Actuació Municipal. 
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Servei d’atenció de consultes i demandes ad hoc 
Periodicitat: Regular Any inici: 2000 Format: Electrònic 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de diferents departaments de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Turisme, així com d’altres àrees o dispositius de l’Ajuntament. Públic en general. 
Enllaç: Fons de l’Observatori 
Descripció: Informes i respostes a consultes que recullen dades específiques locals o infralocals 
relacionades amb el teixit empresarial, la demografia, el mercat de treball, etc. Informació 
quantitativa i qualitativa, a més de suport de fonts primàries i secundàries en altres àmbits. Sovint 
la demanda té a veure també amb la col·laboració en l’elaboració de sol·licituds, justificacions i 
memòries de programes o accions de l’Àrea o d’altres departaments o dispositius de fora d’ella. 
Les fonts solen ser les mateixes que per a la resta d’informes, a més a més de la base de dades 
d’empreses del municipi, o els indicadors propis de l’Àrea (usuaris, accions formatives, etc.) 
 
 

Formació. Dades de la ciutat i de l’entorn 
Periodicitat: Regular Any inici: 2008 Format: Presencial 

Destinataris: Alumnes de Plans d’Ocupació i programes formatius. 

Enllaç: Fons de l’Observatori. 
Descripció: Formació presencial als alumnes que provenen principalment de Plans d’Ocupació 
(peons, administratius i tècnics) i alumnes dels programes formatius de l’àrea (FOAP, PFI..). El 
contingut de la formació és una introducció a la necessitat del coneixement de l’entorn, en la qual 
s’exposa la trajectòria històrica i situació geogràfica, les múltiples transformacions de la ciutat, fins 
a l’actualitat on s’introdueix al pla estratègic de ciutat (PAM, Relat L’H) i l’aposta cap el futur. A 
més de informació actualitzada sobre demografia, del teixit empresarial i productiu, el mercat de 
treball i més de caire social (l’oferta equipaments i serveis a la ciutat d’acord al perfil de l’alumnat). 
L’objectiu final es centra en que els nous integrants entenguin quina es la realitat socioeconòmica 
de la ciutat, i que cadascuna de les seves feines té una raó de ser com treballadors de 
l’Ajuntament, institució al servei públic. Aquesta formació es complementa sovint amb altres 
continguts especialitzats per part d’altres formadors, i té lloc diversos cops a l’any. 
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Servei d’estratègia i governança (Mataró) 
 

Entitat: Ajuntament de Mataró 

 

Responsable tècnic: Jordi Arderiu Camarasa 

Adreça: Carrer Cuba, 47 

Municipi: Mataró CP: 08301 

Telèfon: 937 582 100 Correu electrònic: estrategia@ajmataro.cat 

Web: http://www.mataro.cat Xarxes socials:  
 

Àmbit territorial: Mataró 
Any inici: 1994 
Missió: Impulsar un procés continuat de reflexió, planificació i avaluació estratègiques basat en la 
col·laboració amb l'organització, la ciutadania i altres agents. 
 

Objectius: 
• Millorar en la gestió de la informació de ciutat com a recurs estratègic per a la presa de 

decisions. 
• Dotar l'organització d'eines de gestió interna per facilitar i millorar el seu funcionament. 
• Aproximar i alinear l'organització cap als reptes estratègics de ciutat. 
• Promoció de la participació en les polítiques públiques locals. 

 

Recursos humans:  
• 1 Cap del Servei d’Estratègia i Governança: 50% 
• 2 tècnics d’anàlisi d’informació socioeconòmica: 100% 
• 1 administrativa: 50% 

 

El Servei d’Estratègia i Governança compta amb 11 persones més dedicades a altres àmbits: 
oficina de dades, pressupost, programa d’actuació municipal, pla de qualitat, recursos externs, pla 
estratègic, processos participatius dels diferents plans i projectes de l’ajuntament, etc. 
 

mailto:estrategia@ajmataro.cat
http://www.mataro.cat/
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Productes i serveis 
 
Observatori de Ciutat (espai al web de l’Ajuntament de Mataró) 

Periodicitat: Continu Any inici: 2013 Format: Web 

Destinataris: Públic en general. 

Enllaç: https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat 
Descripció: L’Observatori de la Ciutat de Mataró és l’espai telemàtic al web municipal on queda 
recollida la informació socioeconòmica presentada en els següents continguts. Actualment la 
informació s’estructura en els apartats de Demografia, Activitat econòmica, Mercat Laboral, 
Habitatge, Mobilitat, Consum. Cadascun d'aquests apartats conté informació relacionada amb la 
seva temàtica i provinent de publicacions com l'Informe de Conjuntura Socioeconòmica, 
l'Observatori del Mercat de Treball de Mataró, l'Estudi de la Població de Mataró, així com d'altres 
observatoris en els quals hi participa el Servei d'Estratègia i Governança de l'Ajuntament de 
Mataró. 
 
 
Mataró en xifres 

Periodicitat: Continu Any inici: 2022 Format: Web 

Destinataris: Públic en general. 

Enllaç:  
Descripció: Apartat web en format infogràfic on es recolliran de forma actualitzada i amb gràfics, 
mapes i taules interactives les principals dades socioeconòmiques de la ciutat de Mataró. Aquest 
apartat substituirà a l’antic “Observatori de la crisi de la covid-19”. 
 
 
Informe de conjuntura socioeconòmica de Mataró 

Periodicitat: Continu Any inici: 1996 Format: Web 

Destinataris: Públic en general. 
Enllaç: https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat 
 

Descripció: Publicació on es presenten de forma estructurada l’estat en que es troba 
socioeconòmicament la ciutat i el seu entorn més proper. Els diferents apartats de l’informe 
s’elaboren en diferents en funció de la disponibilitat de les dades i aquests apartats es troben 
disponibles al web de l’Observatori de la Ciutat. 
 

https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat
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Observatori del Mercat de Treball de Mataró 

Periodicitat: Mensual Any inici: 1995 Format: Web 

Destinataris: Públic en general. 

Enllaç: https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/mercat-de-treball 
Descripció: L’Observatori del Mercat de Treball de Mataró és una publicació mensual telemàtica 
(en els seus inicis era trimestral i en paper) on es presenten de forma sintètica les principals 
dades relacionades amb la desocupació registrada a Mataró i les comunicacions de contractació 
de personal per part de les empreses de la ciutat. Trimestralment l’Observatori del Mercat de 
Treball inclou un apartat dedicat a les ofertes de treball que gestiona el Servei d’Ocupació de 
Mataró (SOM). A més de la publicació de l’observatori, prèviament i immediatament a la 
publicació de les dades s’elabora un avanç informatiu sobre l’atur registrat a la ciutat i la seva 
comparació de nivell i evolució amb altres ciutats mitjanes de la província. 
 
 
Estudi de la població a Mataró 

Periodicitat: Anual Any inici: 2000 Format: Web 

Destinataris: Públic en general. 
Enllaç: https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/demografia/estudi-de-la-poblacio-
a-mataro-1-de-gener-de-2022 
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/demografia/estudi-de-la-poblacio-a-
mataro-1-de-gener-de-2022/estudi-poblacio-de-mataro-1-de-gener-de-2022.pdf  
Descripció: A l'estudi s'analitza la població que hi ha Mataró, la seva estructura per sexe i edat, 
la seva procedència i la seva nacionalitat, així com el creixement de la població a través del 
component migratori (les altes i les baixes d'altres municipis i de l'estranger), i del component 
natural (natalitat i mortalitat). També es presenten les dades referents a la dimensió de les llars, a 
la procedència de la població residents, a l'esperança de vida, o als canvis de domicili per barris. 
 
 
Observatori fiscal 

Periodicitat: Anual Any inici: 2019 Format: Web 

Destinataris: Públic en general. 
Enllaç: https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/fiscalitat-municipal/observatori-
fiscal  
Descripció: L’any 2019, el Servei d’Estratègia i Governança, juntament amb  el Servei 
d’Ingressos de l’Ajuntament de Mataró va elaborar un observatori fiscal a Mataró. En el document 
es presenta una comparació de diferents indicadors de Mataró amb els municipis de la província 
de Barcelona de més de 50.000 habitants. 
 

https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/mercat-de-treball
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/demografia/estudi-de-la-poblacio-a-mataro-1-de-gener-de-2022
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/demografia/estudi-de-la-poblacio-a-mataro-1-de-gener-de-2022
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/demografia/estudi-de-la-poblacio-a-mataro-1-de-gener-de-2022/estudi-poblacio-de-mataro-1-de-gener-de-2022.pdf
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/demografia/estudi-de-la-poblacio-a-mataro-1-de-gener-de-2022/estudi-poblacio-de-mataro-1-de-gener-de-2022.pdf
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/fiscalitat-municipal/observatori-fiscal
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/fiscalitat-municipal/observatori-fiscal


 
 

30 

 
 
Perfil de la Ciutat 
Periodicitat: Informe anual, i entrades al 
bloc quinzenals. 

Any inici: 1998 Format: Web 

Destinataris: Públic en general. 

Enllaç: http://www.perfilciutat.net 
Descripció: Projecte compartit amb altres observatoris de Catalunya dedicat a la mesura de la 
qualitat de vida de les ciutats. Durant l’any 2010 es va posar en marxa un bloc on es publiquen 
regularment diferents articles sobre aquesta temàtica. A més, s’elabora una publicació anual (ja 
es porten set edicions) amb recull d’informació i indicadors comparats entre els 13 municipis que 
actualment integren el projecte. 
 
 

Observatori municipal de consum de drogues (OMCD) 
Periodicitat: Recollida de dades anual / 
bianual la publicació web Any inici: 2003 Format: Web 

Destinataris: Comissió Tècnica del Pla Municipal de drogues i públic en general. 
Enllaç: https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/altres-publicacions/observatori-
municipal-sobre-el-consum-de-drogues  
Descripció: L’OMCD és un sistema estable i permanent d’informació que permet establir un 
diagnòstic sobre la incidència del consum de drogues i els problemes que se’n deriven a la ciutat 
de Mataró, i alhora poder definir les intervencions més adequades en matèria de prevenció i 
assistència a les drogodependències. 
 
 
Observatori municipal sobre el VIH i la SIDA 
Periodicitat: Recollida de dades anual / 
bianual la publicació web Any inici: 2009 Format: Web 

Destinataris: Comissió Tècnica del Pla d’Actuació sobre el VIH i la Sida, i públic en general. 
Enllaç: https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/altres-publicacions/observatori-
municipal-sobre-el-vih-i-la-sida-5e  
Descripció: Es tracta d’un sistema estable de recollida i tractament d’informació per avaluar els 
programes d’intervenció i adequar aquestes a les necessitats detectades. Les dades que 
composen l’informe de l’observatori provenen d’una xarxa àmplia d’entitats i institucions, algunes 
d’elles són membres de la comissió tècnica del Pla d’actuació sobre el VIH i la sida a Mataró.  
 

http://www.perfilciutat.net/
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/altres-publicacions/observatori-municipal-sobre-el-consum-de-drogues
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/altres-publicacions/observatori-municipal-sobre-el-consum-de-drogues
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/altres-publicacions/observatori-municipal-sobre-el-vih-i-la-sida-5e
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/altres-publicacions/observatori-municipal-sobre-el-vih-i-la-sida-5e
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Centre de Coneixement i Decisió Territorial 
Periodicitat: Discrecional, a sol·licitud dels 
usuaris. 

Any inici: 2004 Format: Mapes 
d’informació, e-mail i paper 

Destinataris: Diferents serveis de l’Ajuntament de Mataró. 

Enllaç: http://serveisweb.mataro.cat/visorSIG/perfil/subperfil.jsp?nom=CCU 
Descripció: Projecte desenvolupat conjuntament amb l’Escola Superior Politècnica de 
Tecnocampus Mataró, a fi de millorar l’accessibilitat i comprensió de la informació territorial, així 
com la seva aplicació en la presa de decisions. Es visualitza en mapes la informació prèviament 
analitzada: mapes descriptius d’informació geogràfica, mapes de distància al serveis, mapes de 
cobertura. 
 
 
Informe sobre el recompte de persones sense llar 

Periodicitat: Puntual Any inici: 2022 Format: Web i PDF 

Destinataris: Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró. 

Enllaç:  
Descripció: Al mes de novembre de l’any 2022 es va realitzar un recompte al carrer de persones 
sense llar. A algunes d’aquestes persones se’ls hi va fer una enquesta. Al 2023 es realitzarà un 
informe en el que s’analitzaran detalladament les dades d’aquesta enquesta i així com les dades 
de les observacions fetes pels voluntaris que van participar en el recompte. També s’analitzarà 
els resultats de l’enquesta de satisfacció que es va fer als voluntaris que van participar en el 
recompte.  

 
 
Oficina de governança de les dades 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2021 Format: Intranet 

Destinataris: Diferents serveis de l’Ajuntament de Mataró. 

Enllaç:  
Descripció: La creació de l’oficina de governança de les dades és un projecte que s’entronca 
dins del projecte Gavius del qual l’Ajuntament de Mataró forma part. Amb la creació d’aquesta 
oficina es vol organitzar i documentar les dades pròpies de l’Ajuntament de Mataró, guardar-les 
en un espai comú, i que permeti un accés fàcil a les dades per tal de poder fer l’anàlisi que hauria 
de contribuir a la presa de decisions per part de l’organització. 

 

http://serveisweb.mataro.cat/visorSIG/perfil/subperfil.jsp?nom=CCU
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Participació en la Taula de l’Espai Agrari Cinc Sénies-Mata-Valldeix 

Periodicitat: Puntual Any inici: 2022 Format:  

Destinataris: 

Enllaç:  
Descripció: Al 2022, l’Ajuntament de Mataró va constituir la Taula de l’Espai Agrari Cinc Sénies-
Mata-Valldeix. Aquest nou instrument de gestió aplega representants municipals i també del 
sector agrícola i els diferents veïnats de l’àmbit, reunits en l’Associació Agrària Cinc Sénies-Mata-
Valldeix. Els treballs d’aquesta Taula van des del desenvolupament d’un Pla de gestió de l’espai 
agrari que permeti la preservació, millora i desenvolupament de les 750 hectàrees de terreny 
potencialment cultivable del municipi; l’aprovació del Pla local alimentari que persegueixi a nivell 
municipal els objectius de la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana; l’activació d’un banc de 
terres; el manteniment i la infraestructura (camins, senyalització, etc.); els usos indeguts a l’espai 
agrari; la promoció, comercialització i distribució de la producció agrícola de proximitat; la gestió 
energètica; la seguretat i les relacions institucionals. 

 

 
 
Participació en l’elaboració de diferents Observatoris a demanda del Servei de Benestar 
Social 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2023 Format:  

Destinataris: Servei de Benestar Social 

Enllaç:  
Descripció: El Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró té la intenció de crear els 
següents observatoris: Observatori de la Dependència, Observatori d'Infància i Observatori de 
Maltractament a persones grans. 

 

 
 
Comandes externes d’informació 

Periodicitat: Discrecional, a sol·licitud dels 
usuaris 

Any inici: 1996 Format: e-mail 
principalment, 
ocasionalment paper. 

Destinataris: Diferents serveis de l’Ajuntament de Mataró, i públic en general 

Enllaç:  
Descripció: Servei de resposta a les comandes d’informació procedents d’altres serveis de 
l’organització, així com d’usuaris externs. El volum anual de comandes rebudes supera les 360. 
Per tipologia és força divers en relació als diferents àmbits d’informació treballats: mercat laboral, 
demografia, habitatge, activitat, estructura productiva, gestió interna, etc. 
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Gabinet d’estudis i estadístiques (Rubí) 
 

Entitat: Ajuntament de Rubí  

Responsable tècnic: Enrica Bornao Barceló 
Adreça: c/ Pere Aguilera, 1 
Municipi: Rubí CP: 08191 

Telèfon: 935 887 000  ext. 6870 Correu electrònic: ebb@ajrubi.cat 
Web: https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-
xifres-1/gabinet-destudis-i-estadistiques 
 

Xarxes socials:  

 

Àmbit territorial: Municipi de Rubí 
Any inici: 2015 
Missió: Ésser per una banda una eina de recollida, anàlisi i difusió de les dades estadístiques de 
la ciutat, basada en la implantació dels valors d´Especialització, Eficàcia i Eficiència, a través del 
Gabinet d´Estudis i Estadístiques. Per l´altra banda, generar coneixement de la realitat i 
expectatives de la ciutadania mitjançant estudis quantitatius i qualitatius periòdics i específics,  
amb la creació d'indicadors de satisfacció amb especial èmfasi en l´avaluació que fa la ciutadana 
de les polítiques i els serveis prestats per l´Ajuntament, així com la detecció de necessitats de la 
ciutadania. 
 

Objectius: 
• Generar coneixement sobre la realitat, mitjançant estudis específics i especialitzats. 
• Gestionar un banc d´estudis propis i/o externs sobre la ciutat. 
• Generar indicadors estratègics de satisfacció ciutadana. 
• Elaborar enquestes anuals de percepció ciutadana i valoració serveis municipals. 
• Elaborar estudis i enquestes específiques, a demanda de la Gerència Municipal i dels serveis. 
• Elaborar Memòria general anual de l´Ajuntament i dels serveis municipal. 
• Construir panells històrico-evolutius de sèries de dades sectorials (mercat de treball, serveis 

socials, educació, habitatge, etc.) 
• Creació de sistema d´avaluació permanent de la qualitat dels serveis municipals d´atenció al 

públic. 
• Atendre les demandes ad-hoc internes de l´organització. 
• Atendre consultes i demandes externes i Carpeta Ciutadana. 
• Formar part de l´Oficina Municipal de Governança de Dades per tal de treballar per 

l´estandardització i qualitat de les dades emprades en estudis i projectes municipals i a les 
plataformes de Dades Obertes i BI. 

 

Recursos humans: 1 tècnica al 100% 
 

mailto:ebb@ajrubi.cat
https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-xifres-1/gabinet-destudis-i-estadistiques
https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-xifres-1/gabinet-destudis-i-estadistiques
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Productes i serveis 
 

Carpeta ciutadana 
Periodicitat: Regular a demanda Any inici: 2012 Format: Formulari Web 

Destinataris: Ciutadania en general i investigadors. 
Enllaç: https://www.e-
ajrubi.net/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Requests/InetReqPublic.aspx?qs=8rH62eAXeBfnbg
aAA2Fclw%3d%3d 
Descripció: Servei de consulta telemàtica sobre dades estadístiques i estudis de la ciutat. 
 
 

Demandes a mida 

Periodicitat: Regular a demanda Any inici: 2015 Format: Tots els canals de 
comunicació 

Destinataris: Ciutadans, experts, estudiants o entitats poden demandar dades, estudis, etc. 
Enllaç: Presencial i https://www.e-
ajrubi.net/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Requests/InetReqPublic.aspx?qs=8rH62eAXeBfnbg
aAA2Fclw%3d%3d 
Descripció: Servei de consulta telemàtica sobre dades estadístiques i estudis de la ciutat. 
 
 

Estudis de satisfacció qualitatives i quantitatives i resta d´estudis específics i periòdics 
Periodicitat: Anual Any inici: 2015 Format: Mixt 

Destinataris: Ciutadania en general i investigadors i experts sobre les ciutats. 
Enllaç: https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-xifres-1/gabinet-destudis-i-estadistiques/estudis-
enquestes-sondeigs-realitzats 
Descripció: Servei de gestió de dades integral, que realitza enquestes d´opinió, satisfacció 
ciutadana i avaluació de polítiques públiques. Treballa per a estandarditzar processos dins de 
l´organització i bases de dades pròpies. Aporta coneixement científic a la ciutadania i a la resta 
d´administracions. 
 
 

Estudis qualitatius específics (Focus Group, entrevistes, etc). 
Periodicitat: Anual Any inici: 2015 Format: Mixt 

Destinataris: Ciutadania en general i investigadors i experts sobre les ciutats. 
Enllaç: https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-xifres-1/gabinet-destudis-i-estadistiques/estudis-
enquestes-sondeigs-realitzats 
Descripció: Estudis qualitatius a mida segons necessitats internes, mitjançant diferent 
metodologies dissenyats adhoc. 

https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-xifres-1/gabinet-destudis-i-estadistiques/estudis-enquestes-sondeigs-realitzats
https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-xifres-1/gabinet-destudis-i-estadistiques/estudis-enquestes-sondeigs-realitzats
https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-xifres-1/gabinet-destudis-i-estadistiques/estudis-enquestes-sondeigs-realitzats
https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-xifres-1/gabinet-destudis-i-estadistiques/estudis-enquestes-sondeigs-realitzats
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Banc d’estudis i estadístiques municipals 
Periodicitat: Anual Any inici: 2015 Format: Digital 

Destinataris: Ciutadania en general i investigadors i experts sobre les ciutats. 
Enllaç: https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-xifres-1/gabinet-destudis-i-estadistiques/estudis-
enquestes-sondeigs-realitzats 
Descripció: Recopilació de tots els estudis, enquestes i treballs d´investigació fets amb finalitat 
d’investigar la ciutat de Rubí. Consta d´estudis interns de l´ajuntament, així com de tots els 
estudis externs realitzats sobre la ciutat (digitalització i indexació de documentació estadística 
històrica). 
 
 

Anuari estadístic 
Periodicitat: Anual Any inici: 2015 Format: Web 

Destinataris: Ciutadania en general i investigadors i experts sobre les ciutats. 
Enllaç: https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-xifres-1/gabinet-destudis-i-
estadistiques/publicacions-monografiques 
Descripció: Recopilació anual d´indicadors estadístics municipals. L´anuari 2015 és el primer en 
versió íntegrament digital. 
 
 

Observatori de la ciutat 
Periodicitat: Anual Any inici: 2015 Format: Web 

Destinataris: Ciutadania en general i investigadors i experts sobre les ciutats. 
Enllaç: https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-xifres-1/gabinet-destudis-i-
estadistiques/observatori-de-ciutat 
Descripció: Construir panells històrico-evolutius de sèries de dades sectorials (Mercat de Treball, 
Serveis Socials, Educació, habitatge, etc.). Fer seguiment de l´evolució de la ciutat pel que fa a 
desenvolupament i observar-ne els indicadors que la defineixen. 
 
 

Observatori Municipal COVID-19 
Periodicitat: Conjuntural Any inici: 2020 Format: Web 

Destinataris: Ciutadania en general i investigadors i experts sobre les ciutats. 

Enllaç: https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-xifres-1/gabinet-destudis-i-estadistiques 
Descripció: Fer seguiment de l´evolució estadística de la pandèmia a la ciutat i observar-ne els 
indicadors que la defineixen. Publicació de Butlletins de periodicitat regular. 
 
 

https://www.rubi.cat/ca/rubi-ciutat/rubi-en-xifres-1/gabinet-destudis-i-estadistiques


 
 

36 

 

Observatori de l’economia local (Sabadell) 
Entitat: Ajuntament de Sabadell. Promoció Econòmica 

 
 

Responsable tècnic: Roger Roca Saquero 

Adreça: Carretera de Barcelona, 208 bis 

Municipi: Sabadell CP: 08205 

Telèfon: 937 453 161 (ext. 5940) Correu electrònic: oel@ajsabadell.cat 
Web: 
http://www.vaporllonch.net/observatori-
economia-local 

Xarxes socials: @oelsbd 

 

Àmbit territorial: Municipal 
Any inici: 1992 
Missió: Estudiar i analitzar la realitat socioeconòmica de la ciutat per ajudar a la presa de 
decisions. 
Objectius: Mantenir i actualitzar sistemes d’informació, Generar productes, Proveir d’informació 
per a l’articulació d’estratègies, Elaborar estudis, Atendre consultes. 
Recursos humans:  
1 responsable d’Informació i Estudis al 100% 
1 tècnica al 100% 
 
 

Productes i serveis 
 
Anuari Estadístic de Sabadell 

Periodicitat: Anual Any inici: 2000 Format: Web 

Destinataris: Ciutadania en general. 

Enllaç: http://opendata.sabadell.cat/ca/anuari-2021 
Descripció: Recull ordenat d’informació socioeconòmica estadística del municipi en forma de 
taules, acompanyades per suport gràfic i cartogràfic. Es composa de 20 capítols. Les dades 
provenen tant de fonts d’informació municipals com també d’altres agents i institucions que 
desenvolupen les seves activitats a la ciutat. 
 

mailto:oel@ajsabadell.cat
http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local
http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local
http://opendata.sabadell.cat/ca/anuari-2021
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Informe de Conjuntura de Sabadell 

Periodicitat: Semestral Any inici: 2000 Format: PDF 
Destinataris: Ajuntament, agents econòmics i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general. 
Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/informe-de-conjuntura 
Descripció: Publicació on s’inclou una anàlisi de les principals dades socioeconòmiques del 
municipi, elaborada amb col·laboració d’altres departaments de l’Ajuntament i d’entitats i 
empreses representatives en cadascun dels temes que es tracten. Aquest informe pot incorporar 
també un capítol monogràfic sobre algun tema actual d’interès. 
 
 
Infodades 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2000 Format: PDF 
Destinataris: Ajuntament, agents econòmics i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general. 
Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/infodades 
Descripció: Informe analític en el que es presenten dades del darrer trimestre, comparades amb 
les del mateix trimestre de l’any anterior. Es presenten dades del mercat de treball (atur i 
contractació), de l’estructura empresarial (Institut Nacional de la Seguretat Social), habitatge i una 
bateria d’indicadors estadístics. 
 
 
Infomensual 

Periodicitat: Mensual Any inici: 2003 Format: PDF 
Destinataris: Ajuntament, agents econòmics i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general. 
Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/infomensual 
Descripció: Publicació breu que inclou les últimes dades d’atur registrat, contractació i indicadors 
comparatius amb altres municipis i la mitjana de la província de Barcelona, actualitzades cada 
mes. 
 
 
Última hora atur registrat 

Periodicitat: Mensual Any inici: 2014  Format: Infografia 

Destinataris: Direcció promoció econòmica i ciutadania. 

Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/infografies  
Descripció: Publicació breu que inclou l’avançament de les últimes dades d’atur registrat, 
comparades amb altres municipis i àmbits territorials superiors. 
 

http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/informe-de-conjuntura
http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/infodades
http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/infomensual
http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/infografies


 
 

38 

 
 
Infografies i cartografia on-line 

Periodicitat: Puntual Any inici: 2015 Format: Infografia 
Destinataris: Ajuntament, agents econòmics i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general. 
Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/infografies  
Descripció: Edició d’informació i dades en format infografia com a suport en la presentació de les 
publicacions periòdiques, així com a suport visual en la difusió puntual d’informació i dades. 
 
 
Blog El Perfil de la Ciutat 

Periodicitat: Puntual Any inici: 2011 Format: Web 

Destinataris: Ciutadania en general. 

Enllaç: www.perfilciutat.net 

Descripció: Redacció de posts que es publiquen periòdicament en el blog del Perfil de la Ciutat. 
 
 
Blog notícies web de l’Observatori 

Periodicitat: Puntual Any inici: 2016 Format: Web 
Destinataris: Ajuntament, agents econòmics i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general. 
Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local 

Descripció: Articles periòdics d’anàlisi. 
 
 
Conèixer Sabadell 

Periodicitat: Puntual Any inici: 2016 Format: Presencial 

Destinataris: Alumnes ESO. 
Enllaç: 
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=23551&Itemid=187&search=no
vetat 
Descripció: Activitat que promou la utilització de dades estadístiques elaborades per 
l'Observatori de l'Economia Local. Consta d'una introducció sobre l'Observatori i els seus 
productes i serveis per continuar amb una part pràctica, on els alumnes utilitzen una eina de 
ludificació per a respondre correctament una sèrie de preguntes sobre Sabadell. 
 

http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/infografies
http://www.perfilciutat.net/
http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=23551&Itemid=187&search=novetat
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=23551&Itemid=187&search=novetat
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Informe de Població 

Periodicitat: Anual Any inici: 2020 Format: PDF 

Destinataris: Ciutadania en general. 

Enllaç: https://vaporllonch.cat/informe-de-poblacio 

Descripció: Publicació anual a partir de l’explotació i anàlisi del Padró Municipal d’Habitants. 
 
 
Informe d’Estructura Empresarial de Sabadell 

Periodicitat: Anual Any inici: 2020 Format: PDF 

Destinataris: Ciutadania en general. 

Enllaç: https://vaporllonch.cat/observatori-economia-local/informe-d-estructura 

Descripció: Publicació anual a partir de l’explotació i anàlisi de les dades del Registre Mercantil. 
 
 
Consultes 

Periodicitat: Diària Any inici: 2000 Format: Qualsevol 
Destinataris: Ajuntament, agents econòmics i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general. 
Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local 
Descripció: Atenció a consultes puntuals sobre informació socioeconòmica de Sabadell, tant 
d’agents públic i privats, com de ciutadans en general. Els canals de resposta s’adeqüen al tipus 
de demanda i destinatari, tot i que el més habitual és per correu electrònic. Es fa un seguiment de 
les comandes mitjançant una sèrie d’indicadors (nombre de comandes mensuals, durada de la 
comanda, canal de resposta, entre d’altres). 
 

https://vaporllonch.cat/informe-de-poblacio
https://vaporllonch.cat/observatori-economia-local/informe-d-estructura
http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local
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Observatori socioeconòmic de Grameimpuls (Santa Coloma de 
Gramenet) 
 

Entitat: Grameimpuls, SA 

 

Responsable tècnic: Ascensión Calderón 

Adreça: Rafael de Casanova, 40 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet CP: 08921 

Telèfon: 934 661 565 Correu electrònic: slopezor@grameimpuls.cat 

Web: www.grameimpuls.cat 

Xarxes socials:  
https://www.facebook.com/grameimpuls.cat 
https://twitter.com/grameimpuls 
https://www.linkedin.com/company/grameimpuls-sa 
https://www.instagram.com/grameimpuls 

 

Àmbit territorial: Municipal i comarcal 
Any inici: 1994 
Missió: Consolidar-se com un Observatori de ciutat, que inclogui, a més dels aspectes 
estretament vinculats al mercat de treball i el teixit productiu, altres de major rang i amb més 
incidència i/o interès respecte la ciutadania, com poden ser: població, habitatge, educació, qualitat 
de vida i cohesió social, entre d’altres. 

 

Objectius: 
 

• Disposar de dades objectives sobre l’evolució de l’activitat econòmica i el mercat de 
treball, així com fer seguiment i anàlisi dels indicadors bàsics vinculats. 

• Millorar el coneixement dels principals aspectes del municipi: població i demografia, 
mercat de treball i activitat econòmica, habitatge, educació, qualitat de vida i cohesió 
social, entre d’altres. 

• Integrar una perspectiva supralocal sempre que sigui possible, principalment entre els 
municipis del Barcelonès Nord i, en general, la comarca del Barcelonès. 

• Ser una eina de referència per a l’empresa, entitats, agents econòmics, professionals, 
polítics, tècnics i qualsevol ciutadà o ciutadana del municipi i de la comarca, ampliant la 
perspectiva cap a un Observatori referent de ciutat. 

 

Recursos humans: 1 tècnic/a al 100% 
 

mailto:slopezor@grameimpuls.cat
http://www.grameimpuls.cat/
https://www.facebook.com/grameimpuls.cat
https://twitter.com/grameimpuls
https://www.linkedin.com/company/grameimpuls-sa
https://www.instagram.com/grameimpuls
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Productes i serveis 
 

Observatori Socioeconòmic en clau de gènere 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2009 Format: Web 
Destinataris: Entitats, agents econòmics, professionals, polítics, tècnics i qualsevol ciutadà o 
ciutadana del municipi i de la comarca. 
Enllaç: http://www.grameimpuls.cat/observatori/ 
Descripció: A través de 13 apartats queda reflectida la situació econòmica de Santa Coloma, 
posant especial atenció en l’evolució de l’atur, els afiliats (tant laborals com autònoms), les 
empreses inscrites al municipi, la contractació, així com el desenvolupament i situació del comerç 
de proximitat i els establiments d’hostaleria, tot en clau de gènere en aquells en el que és 
possible. 
 
 

Butlletí mensual d’atur municipal i comarcal 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2009 Format: Web 
Destinataris: Responsables polítics i tècnics municipals;  entitats, agents econòmics i socials i 
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca. 
Enllaç: Publicat a la Intranet de Grameimpuls. 
Descripció: Breu informe sobre el comportament mensual del registre d’aturats i les taxes d’atur 
de la comarca del Barcelonès, dedicant una especial atenció als moviments i canvis que passen a 
Santa Coloma. 
 
 
Cercle Comparació Intermunicipal 

Periodicitat: Anual Any inici: 2010 Format: PDF 

Destinataris: Diputació de Barcelona i personal de Grameimpuls. 
Enllaç: Document intern. A partir de les dades subministrades, la Diputació de Barcelona publica 
un producte agregat. 
Descripció: Indicadors que recullen informació per tal de facilitar la comparativa amb altres 
municipis de la província de Barcelona. 
 

http://www.grameimpuls.cat/observatori/
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Anàlisi estadístic de les persones amb capacitats diverses 

Periodicitat: Anual Any inici: 2002 Format: PDF 
Destinataris: Responsables polítics i tècnics municipals; entitats, agents econòmics i socials i 
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca. 
Enllaç: Document intern. 
Descripció: A partir de la informació disponible en el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies disposem de les dades de les persones amb capacitats diverses del territori per edat, 
tipus, etc. A més, aprofundim amb l’especificació de perfils de les persones amb capacitats 
diverses a les que donem suport i servei en la recerca de feina i realització de programes 
formatius. 
 
 
Informe perfil de les persones usuàries 

Periodicitat: 1 anual Any inici: 2002 Format: PDF 
Destinataris: Responsables polítics i tècnics municipals; entitats, agents econòmics i socials i 
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca. 
Enllaç: Publicat a la Intranet de Grameimpuls. 
Descripció: Recull de les dades dels usuaris i usuàries que fan ús dels nostres serveis, recollint 
informació d’edat, nivell formatiu, procedència, etc. 
 
 
Perfil de la Ciutat 

Periodicitat: Indeterminada Any inici: 1998 Format: Web i paper 
Destinataris: Responsables polítics i tècnics municipals; entitats, agents econòmics i socials i 
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca. 
Enllaç: Informació interna i http://elperfildelaciutat.wordpress.com/ 
Descripció: La Xarxa té com a objectiu desenvolupar i aplicar eines, metodologies i indicadors 
tècnics per a mesurar la qualitat de vida i benestar de les ciutats i dels seus ciutadans. Es 
realitzen noticies per a pujar al blog del Perfil, i la creació i tipologia de documents, estudis i 
informes pot variar en funció de cada moment. 
 

http://elperfildelaciutat.wordpress.com/
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Informació personalitzada 

Periodicitat: Indeterminada Any inici: 2017 
Format: Demandat per la 
persona, en funció de 
disponibilitat del servei. 

Destinataris: Responsables polítics i tècnics municipals; entitats, agents econòmics i socials i 
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca. 
Enllaç: http://www.grameimpuls.cat/contacte 
Descripció: Amb l’objectiu de cobrir les potencials demandes i necessitats d’informació per a les 
persones i agents del territori tenim obert un canal de consultes a la nostra web en el que deixar 
les demandes d’informació, que complementa les peticions realitzades via directa. En la mateixa 
direcció, s’emmarca en aquest punt creació d’informes i/o estudis que siguin rellevants per a 
l’entitat i/o el territori amb l’objectiu de generar coneixement i ser un eina útil per a la pressa de 
decisions, a més de la creació d’informació a mida per a convocatòries, programes o projectes 
d’altres serveis de l’entitat, ja sigui de fonts internes o externes. 
 
 

Anàlisi del perfil de les persones immigrades del territori 
Periodicitat: Anual Any inici: 2021 Format: Web 
Destinataris: Entitats, agents econòmics, professionals, polítics, tècnics i qualsevol ciutadà o 
ciutadana del municipi i de la comarca. 
Enllaç:  
Descripció: Estudi de l’evolució i característiques de les persones immigrades residents a Santa 
Coloma de Gramenet, complementant la informació amb el que disposem a nivell intern en la 
base de dades de l’entitat respecte les persones usuàries. 
 

Informe de la situació de l’habitatge a Santa Coloma de Gramenet 
Periodicitat: Anual Any inici: 2021 Format: Web 
Destinataris: Entitats, agents econòmics, professionals, polítics, tècnics i qualsevol ciutadà o 
ciutadana del municipi i de la comarca. 
Enllaç:  
Descripció: Cercar, a partir de la informació oficial, quins són el nivell de preus (venda i lloguer) 
que hi ha en el municipi, comparant-lo amb altres territoris de proximitat, i crear un panell de 
referència que serveixi com indicador de sostenibilitat de les famílies en base al nivell de renda 
que presenten. 
 

http://www.grameimpuls.cat/contacte
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Estudi i evolució de les execucions hipotecàries 
Periodicitat: Anual Any inici: 2021 Format: Web 
Destinataris: Responsables polítics i tècnics municipals; entitats, agents econòmics i socials i 
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca. 
Enllaç:  
Descripció: A partir de la informació disponible al CGPJ, analitzarem l’evolució que ha tingut en 
el partit judicial de Santa Coloma de Gramenet en els darrers anys. 
 
 

Estudi alternatiu de l’economia submergida del territori 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2021 Format: Web 
Destinataris: Entitats, agents econòmics, professionals, polítics, tècnics i qualsevol ciutadà o 
ciutadana del municipi i de la comarca. 
Enllaç:  
Descripció:. A partir d’inferències, i de models i estudis referents, estimar l’impacte en llocs de 
treball i contractació de l’economia submergida a Santa Coloma de Gramenet. 
 
 

Seguiment de les denúncies de violència de gènere 
Periodicitat: Anual Any inici: 2021 Format: Web 
Destinataris: Responsables polítics i tècnics municipals; entitats, agents econòmics i socials i 
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca. 
Enllaç:  
Descripció:. Les estadístiques del CGPJ ens permeten veure quin és el registre de denúncies 
realitzades per cada partit judicial. En moments com l’actual creiem rellevant analitzar i veure 
quina tendència i impacte tenen aquestes dades en el territori de cara implementar polítiques de 
suport i desenvolupament a les dones afectades. 
 
 

Mapa de l’ensenyament a Santa Coloma de Gramenet 
Periodicitat: Anual Any inici: 2021 Format: Web 
Destinataris: Entitats, agents econòmics, professionals, polítics, tècnics i qualsevol ciutadà o 
ciutadana del municipi i de la comarca. 
Enllaç:  
Descripció: Establir indicadors de referència i utilitat que determinin l’estat i salut del mapa 
formatiu del municipi, així com la tipologia i nivell formatiu de les persones residents. La gestió i 
tipus d’informació vindrà determinada per la disponibilitat de les dades i de la necessitat dels 
agents del territori. 
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Comparativa de les places i preus de les EBM 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2021 Format: Web 
Destinataris: Entitats, agents econòmics, professionals, polítics, tècnics i qualsevol ciutadà o 
ciutadana del municipi i de la comarca. 
Enllaç:  
Descripció:. Realitzar un estudi de quin és el nivell de places i el cost econòmic, a partir de la 
informació disponible en els diferents municipis i que permeti establir un marc de referència 
d’utilitat per als agents del territori. 
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Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat (Terrassa) 
 

Entitat: Ajuntament de Terrassa 

 
Responsable tècnic: Xavier Muñoz Torrent 

Adreça: Raval de Montserrat 14 

Municipi: Terrassa CP: 08221 

Telèfon: 937 397 000  
ext. 7336, 7337, 7338 

Correu electrònic: servei.estudis@terrassa.cat  

Web:  
http://www.terrassa.cat/servei-estudis 

Xarxes socials:  
Facebook: https://www.facebook.com/OESST.Terrassa   

 

Àmbit territorial: Terrassa i sistema urbà de Terrassa 

Any inici: 1994 

Missió: donar suport a la presa de decisió en la definició de polítiques públiques per mitjà de 
l’aportació de coneixement sobre la ciutat i el seu context territorial i les activitats que se’n hi 
despleguen. 
 

Objectius:  
 

1. Administra, desenvolupa i interpreta, de forma permanent, el sistema integrat d’informació 
sobre Terrassa i la seva àrea d’influència, i el contrast amb altres territoris. 

2. Contribueix a la definició d’estratègies de desenvolupament coherent i factibles, i fomenta 
les accions de suport a les estructures locals. 

3. Afavoreix la reflexió i l’acció de les col·lectivitats locals i dels agents econòmics i socials 
amb la finalitat d’obtenir el màxim concert possible en la definició de polítiques públiques. 

4. Avalua els resultats i analitza l’impacte de les polítiques públiques locals i proposar 
mesures per a l’aplicació dels resultats de l’avaluació. Donar suport a la implantació 
d’eines essencials d’avaluació. 

5. Transfereix coneixement en forma de formació i/o assessorament tècnic a personal de 
l’organització municipal (i, si s’escau, d’agents econòmics i socials), en el camp de la 
gestió de la informació i el coneixement estratègics. 

6. Fa seguiment, supervisa i/o recolza els estudis que es fan dins l’àmbit dels serveis 
municipals. 

 
Recursos humans: 
1 tècnic-cap A1 al 100% 
2 tècnics d’estudis A1 al 100% 
 

mailto:servei.estudis@terrassa.cat
http://www.terrassa.cat/servei-estudis
https://www.facebook.com/OESST.Terrassa
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Productes i serveis 
 

Sistema d’informació socioeconòmica de Terrassa 

Periodicitat: Permanent Any inici: 1994 Format: intranet, diversos formats 

Destinataris: Polítics i tècnics municipals i públic en general (resolució de consultes). 

Enllaç: Intranet de l’Ajuntament de Terrassa. 
Descripció: Bases de dades agregades, principalment quantitatives, sobre l’economia i la 
societat terrassenca. Serveix per a resoldre consultes sobre dades i indicadors locals.  
 
 

Anuari estadístic de Terrassa 

Periodicitat: Anual Any inici: 1996 
Format: Web (en paper de 1996-
2011, en CD de 2002-2011) 

Destinataris: Població en general. 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/anuari-estadistic-de-terrassa 

Descripció: Recull de les principals estadístiques socioeconòmiques de la ciutat de Terrassa i de 
la seva àrea d’influència inclòs en el Pla d’Estadística de Catalunya des de 1997. Actua com a 
catàleg general del sistema d’informació socioeconòmica de Terrassa. 
 
 

Informe de conjuntura de Terrassa 

Periodicitat: Anual Any inici: 1998 Format: Web (en paper eds. 1998-2011) 

Destinataris: Agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general. 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/informe-de-conjuntura-de-terrassa 

Descripció: Informe d’explotació dels principals factors de l’economia i la societat terrassenca. 
Inclou habitualment articles monogràfics. 
 

Execució d’estudis, informes específics, avaluacions, enquestes ad-hoc 

Periodicitat: Sense periodicitat / ad-hoc Any inici: 1995 Format: Web, paper  

Destinataris: Agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general. 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/servei-estudis 

Descripció: Estudis de caràcter monogràfic sobre sectors productius, territoris, recursos a la 
producció, enquestes ad-hoc, documents ad-hoc de caire estratègic, etc. Interessen també peces 
particulars de descripció i diagnosi incorporades a plans estratègics o d’ordenació, generals o 
sectorials (p.e., Pla director de la Mobilitat, ZBE, Pla de la Ciutadania, Projecte Educatiu de Ciutat, 
Pactes Territorials per a l’Ocupació, Pla de Xoc Covid-19, Pla de Reactivació, Programa de 
Govern, Agenda Urbana), i estudis d’avaluació de l’impacte econòmic i social, etc. 
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Assessorament metodològic i acompanyament en estudis desenvolupats per altres serveis 

Periodicitat: Ad-hoc Any inici: 1995 Format: paper 

Destinataris: Serveis de l’Ajuntament 

Enllaç: Intranet de l’Ajuntament de Terrassa. 
Descripció: Assessorament, acompanyament i/o supervisió en processos d’execució estudis de 
caràcter sectorial.  
 
 

Flaixos sobre perfil de la Ciutat de Terrassa – Notes generals sobre sectors productius 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2002 Format: Web, paper 

Destinataris: Polítics i caps d’àrea, i altre personal intern. 

Enllaç: Intranet de l’Ajuntament de Terrassa. 

Descripció: Síntesi de les principals magnituds de la ciutat. 
 
 

Miniflaixos sobre el perfil de la Ciutat de Terrassa 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2002 
Format: Web / paper 
(multicopiat) 

Destinataris: Alcalde, altres polítics i caps d’àrea, però també a l’abast del públic en general. 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/servei-estudis 

Descripció: Síntesi de la síntesi de les principals magnituds de la ciutat. 
 
 

Indicadors bàsics de ciutat  
Periodicitat: Anual Any inici: 2015 Format: Web  

Destinataris: Alcalde, altres polítics i caps d’àrea, però també a l’abast del públic en general. 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/servei-estudis 

Descripció: Fitxes amb els estadístics, indicadors i representacions gràfiques dels mateixos per 
territoris inferiors al municipi, a instància del Programa municipal d’Estructura Territorial i Atenció 
Ciutadana. Es tracta de dades succintes especialment rellevants per a la informació sobre la 
reorganització territorial del municipi. 
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Informe sobre l’evolució del mercat de treball de Terrassa 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2002 Format: Web / paper 

Destinataris: Agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general. 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/mercat-de-treball 
Descripció: Anàlisi succinta dels principals estadístics sobre l’evolució del mercat de treball de 
Terrassa, comentats. 
 
 

Informe sobre l’evolució de l’atur a Terrassa 

Periodicitat: Mensual Any inici: 1995 
Format: Web / 
paper (multicopiat) 

Destinataris: Agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general. 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/mercat-de-treball 

Descripció: Anàlisi dels principals estadístics sobre l’evolució de l’atur a Terrassa, comentats. 
 
 

Fitxes dels grans sectors productius de Terrassa 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2012 Format: Web  

Destinataris: Polítics i tècnics municipals, agents econòmics i socials, empresaris. 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/estructura-empresarial 
Descripció: Anàlisi dels principals estadístics sobre l’evolució dels grans sectors de l’economia 
de Terrassa. 
 
 

Informe sobre indicadors de sostenibilitat de Terrassa 

Periodicitat: Anual Any inici: 2005 Format: Web, paper 

Destinataris: Agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general. 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/sostenibilitat-territorial1 

Descripció: Anàlisi dels principals indicadors sobre els que es mesura la sostenibilitat ambiental 
de la ciutat. 
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Informe sobre violència sobre les dones 

Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format: Web, paper 

Destinataris: Agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general. 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/estudis-observatori-terrassa 

Descripció: Explotació de les dades disponible del Consejo General del Poder Judicial al 
respecte. 
 
 

Estudis d’avaluació de l’impacte econòmic i social d’esdeveniments públics 

Periodicitat: Anual Any inici: 2013 Format: Web, paper 

Destinataris: Polítics i tècnics municipals, agents econòmics. 

Enllaç: http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.php?p=estudis_recursos 

Descripció: Informes ad-hoc comprensius de resultats de l’impacte de la celebració 
d’esdeveniments públics. Eina d’avaluació de les activitats, en ares a priorització en l’agenda 
municipal i en els pressupostos: Fira Modernista, Denim, Jornades Gastronòmiques, Fira del 
Bolet, etc. 
 
 

Articles i ponències metodològiques 

Periodicitat: Ad-hoc Any inici: 2003 Format: Web, paper 

Destinataris: Diferents públics en funció de la temàtica. 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/articles-metodologics 

Descripció: Textos de conferències a congressos i seminaris i articles ad-hoc per a blocs i 
revistes. 
 
 

Vigiter – Sistema de vigilància tecnològica – Informes sobre empreses 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2004 Format: Access 

Destinataris: Alcalde, altres polítics i personal tècnic. 

Enllaç: Intranet de l’Ajuntament de Terrassa. 
Descripció: Base de dades sobre les empreses més importants de Terrassa i el seu sistema 
urbà, a base d’informació capturada a internet. En redefinició. 
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Informe sobre l’oferta d’habitatge a Terrassa - Preus 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2016 Format: Web, paper 

Destinataris: Polítics i tècnics municipals. 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/servei-estudis 

Descripció: Informe sintètic sobre l’oferta de l’habitatge, territorialitzat per agrupament de barris i 
districtes. 
 
 

Portal de Compravenda de propietats immobiliàries a Terrassa  
Periodicitat: Actualització trimestral Any inici: 2021 Format: Web 

Destinataris: Polítics i tècnics municipals, públic en general. 
Enllaç: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzc2ZmU0M2QtYWU3Yy00MmRkLTk5ZGEtZjZmMmM5Z
jE0ODlhIiwidCI6ImQyYmY2NjhjLWUwNWQtNGU1Yi04NGMyLTc0ZTRjYzU1N2EwNiIsImMiOjh9&
pageName=ReportSection 
Descripció: Portal elaborat a partir de la informació proporcionada pels Serveis Tributaris de 
l’Ajuntament, procedent dels registres notarials derivats de les transmissions patrimonials. Permet 
seguir l’evolució del conjunt de les transmissions produïdes a la Ciutat. Elaborat en Power BI. 
 
 

Enquesta sobre valors ciutadans (Enquesta IES Santa Eulàlia) 
Periodicitat: Anual Any inici: 2013 Format: Web 

Destinataris: Ciutadania 

Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres (article 
https://elperfildelaciutat.wordpress.com/2016/06/17/enquestes-que-fan-ciutadania)  
Descripció: Plantejament, disseny, execució, procés de dades i anàlisi de resultats de les 
enquestes concertades amb la comunitat educativa de l’IES Santa Eulàlia. Per al anys 
successius, s’ha emprat el dispositiu assajat l’any anterior per a aplicar-lo a una enquesta sobre 
fluxos de vida urbana que ha demandat la utilització de suport cartogràfic i la seva digitalització. 
L’actuació permet interactuar amb els alumnes de l’IES Santa Eulàlia en matèries de 
corresponsabilitat ciutadana. Durant 2020, a causa del Covid-19, aquesta acció ha quedat 
truncada per imperatiu de les normes de prevenció. En redefinició. 
 

http://www.terrassa.cat/xifres
https://elperfildelaciutat.wordpress.com/2016/06/17/enquestes-que-fan-ciutadania
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Diagnosis, seguiments i avaluació per al Programa de govern / Comissió Estratègica 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2011 Format: Web 

Destinataris: Polítics i tècnics municipals, ciutadania en general. 

Enllaç: https://agendaurbana.terrassa.cat/recull-destudis-i-dades-clau-per-a-la-diagnosi/ 
Descripció: El servei participa en facilitar les dades estadístiques i en la redacció de documents 
de diagnosi que permeten substanciar les línies estratègiques plantejades en els Plans de Mandat 
o Programes de Govern. Això ho fa en el marc de la seva participació directa en la Comissió 
Estratègica municipal. Molt en concret durant 2022, redacció de separates d'informació 
estratègica, seguint la pauta d’un document anterior amb el mateix títol i en funció també del 
contingut de l’Informe de Conjuntura i dels diferents documents d’anàlisi urbana. 
 
 

Baròmetre de la Ciutat – Enquesta sobre serveis públics 

Periodicitat: Bianual  Any inici: 2017 Format: Web 

Destinataris: Ciutadania 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/barometre 

Descripció: Baròmetre de ciutat. Durant 2022 s'ha plantejat una nova enquesta. 
 
 

Enquesta d'opinió pública sobre temàtiques destacades d'Agenda Urbana 
Periodicitat: Ad-hoc Any inici: 2022 Format: Web 

Destinataris: Ciutadania 

Enllaç: https://agendaurbana.terrassa.cat/wp-content/uploads/2022/09/5_Informe-enquesta-
opinio-publica_AgendaUrbana.pdf  
Descripció: Plantejament i suport al seguiment de l’enquesta d'opinió pública sobre temàtiques 
destacades d'Agenda Urbana, inclosa en les activitat del programa Next-Generation. 
 
 

Projeccions demogràfiques i estudis sobre població 

Periodicitat: Anual Any inici: 2016 Format: Web 

Destinataris: Serveis interns 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/estudis-poblacio 

Descripció: Projeccions demogràfiques enfocades als serveis bàsics municipals. Anualment es 
fa una revisió de les tendències. Actualització 2022. 
 

https://agendaurbana.terrassa.cat/recull-destudis-i-dades-clau-per-a-la-diagnosi/
https://agendaurbana.terrassa.cat/wp-content/uploads/2022/09/5_Informe-enquesta-opinio-publica_AgendaUrbana.pdf
https://agendaurbana.terrassa.cat/wp-content/uploads/2022/09/5_Informe-enquesta-opinio-publica_AgendaUrbana.pdf
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Capacitat econòmica de la població i motorització: Anàlisi per a les seccions censals de 
Terrassa 

Periodicitat: Ad-hoc Any inici: 2022 Format: Web, paper 

Destinataris: Polítics i tècnics municipals. 
Enllaç: 
https://xifres.terrassa.cat/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvemJlLzIwMjIwOTA5emJlX3JlbmR
lc192ZWhpY2xlcy5wZGY  
Descripció: Informe a tenor dels treballs per al projecte de zona de baixes emissions a Terrassa. 
 
 

Diagnosi del Programa Encaix oferta i demanda de la FP a Terrassa 

Periodicitat: Ad-hoc Any inici: 2022 Format: Web, paper 

Destinataris: Polítics, agents econòmic i socials i tècnics municipals, ciutadania en general. 
Enllaç: https://terrassa-decidim-production.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/p5kr5yq4o92fegns52dlfox10fx9  
Descripció: En el marc del Consell de la Formació Professional de Terrassa, participació activa 
en l’execució de l’informe sobre Encaix sobre l’oferta i la demanda de FP en els sectors tèxtil i 
metall, juntament amb CECOT, Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, Servei d’Educació de 
l’Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa – Elaboració d'informacions sobre les 
repercussions demogràfiques sobre la demanda de formació en els sectors del tèxtil i del metall, 
anàlisi d’enquestes i entrevistes i participació en la diagnosi DAFO i conclusions. 
 
 
Estadístiques i indicadors sobre la situació sociolingüística de la llengua catalana a 
Terrassa 
Periodicitat: Ad-hoc Any inici: 2022 Format: Web, pdf 

Destinataris: Polítics, agents econòmic i socials i tècnics municipals 

Enllaç: 
https://xifres.terrassa.cat/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAyMjA5MjdzaXR1YWNpb19zb
2Npb2xpbmd1aXN0aWNhX3Rycy5wZGY 
Descripció: Informe sobre fonts d’informació, estadístics i indicadors sobre el coneixement i ús 
de la llengua als efectes de participació de Terrassa al Pacte Nacional per la Llengua. 
 

https://xifres.terrassa.cat/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvemJlLzIwMjIwOTA5emJlX3JlbmRlc192ZWhpY2xlcy5wZGY
https://xifres.terrassa.cat/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvemJlLzIwMjIwOTA5emJlX3JlbmRlc192ZWhpY2xlcy5wZGY
https://terrassa-decidim-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/p5kr5yq4o92fegns52dlfox10fx9
https://terrassa-decidim-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/p5kr5yq4o92fegns52dlfox10fx9
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Informes i quadre de comandament sobre impacte de la pandèmia Covid-19 a Terrassa  
Periodicitat: Ad-hoc Any inici: 2020 Format: Web 

Destinataris: Directius i tècnics municipals. 

Enllaç: https://www.terrassa.cat/informes-covid-19-observatori 
Descripció: Diversitat d'informes ad-hoc sobre la informació estadística disponible que permet 
seguir l'impacte de la pandèmia Covid-19 al municipi. A principis es va presentar 2022 es va 
elaborar una proposta de quadre de seguiment de la Covid-19 a Terrassa - Report general dels 
principals paràmetres – Elaborat de forma experimental en programari Power BI. 
 
 

Informe i bloc de la xarxa El Perfil de la Ciutat (participació en la xarxa) 
Periodicitat: Permanent Any inici: 1998 Format: Web 

Destinataris: Polítics i tècnics municipals, ciutadania en general. 

Enllaç: http://www.perfilciutat.net  
Descripció: Anàlisi dels principals indicadors comparats en matèria de població, mercat de 
treball, habitatge, activitat econòmica, teixit empresarial, cohesió social i sostenibilitat. 
 
 

Informe Clonatge comercial a Catalunya 2021 

Periodicitat: Ad-hoc (inicialment bianual) Any inici: 2021 Format: Web 

Destinataris: Tècnics municipals, en especial responsables de les polítiques de comerç urbà. 
Enllaç: 
http://xifres.terrassa.cat/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAyMDEwMjljbG9uYXRnZV9jb21l
cmNpYWxfY2F0X3ZmaW5hbC5wZGY  
Descripció: Treball col·laboratiu dins la xarxa El Perfil de la Ciutat i amb el Servei de Comerç de 
la Diputació de Barcelona per a l'execució d'un informe ad-hoc en base a un treball de camp 
directe sobre les milles d'or comercials dels municipis de la xarxa i la resta de municipis de més 
de 50.000 hab. A Catalunya, així de l'establiment d'un visor de mapes relacionat amb la 
informació de la base de dades creada al respecte. Durant 2022 s’ha participat en la presentació 
dels resultats dels darrers informes a nivell intern de l’Ajuntament de Terrassa. 
 

http://www.perfilciutat.net/
http://xifres.terrassa.cat/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAyMDEwMjljbG9uYXRnZV9jb21lcmNpYWxfY2F0X3ZmaW5hbC5wZGY
http://xifres.terrassa.cat/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAyMDEwMjljbG9uYXRnZV9jb21lcmNpYWxfY2F0X3ZmaW5hbC5wZGY
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Grup de treball XODEL sobre avaluació de l’impacte econòmic i social d’esdeveniments 
(coordinació i participació) 
Periodicitat: Ad-hoc Any inici: 2015 Format: Web 

Destinataris: Tècnics de la XODEL i altres tècnics municipals. 

Enllaç: http://xodel.diba.cat 
Descripció: Coordinació del GT XODEL sobre valuació de l’impacte econòmic i social 
d’esdeveniments públics, amb la finalitat de redactar un manual d’aplicació general. 
 
 

Grup de treball XODEL sobre visualització i infografia de dades estadístiques (participació) 
Periodicitat: Ad-hoc Any inici: 2015 Format: Web 

Destinataris: Tècnics de la XODEL i altres tècnics municipals. 

Enllaç: http://xodel.diba.cat 
Descripció: Analitzar les eines de visualització de dades estadístiques i realitzar un catàleg 
permanent de les més rellevants per a l’ús dels tècnics dels observatoris. 
 
 

Grup de treball XODEL sobre economia social (participació) 
Periodicitat: Ad-hoc Any inici: 2016 Format: Web 

Destinataris: Tècnics de la XODEL i altres tècnics municipals 

Enllaç: http://xodel.diba.cat 
Descripció: Mètodes de mesura i paper dels observatoris en l’anàlisi de les empreses 
d’economia social. 
 
 

Grup de treball XODEL sobre anàlisi de l’oferta / demanda de FP (participació) 
Periodicitat: Ad-hoc Any inici: 2018 Format: Web 

Destinataris: Tècnics de la XODEL i altres tècnics municipals 

Enllaç: http://xodel.diba.cat 
Descripció: Mètodes de mesura i paper dels observatoris en l’anàlisi dels perfils professionals i 
de l'oferta/demanda d'estudis de FP. 
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Grup de treball XODEL sobre envelliment de la població (participació) 
Periodicitat: Ad-hoc Any inici: 2020 Format: Web 

Destinataris: Tècnics de la XODEL i altres tècnics municipals 

Enllaç: http://xodel.diba.cat 
Descripció: Mètodes de mesura i paper dels observatoris en l’anàlisi de l'envelliment de la 
població. 
 
 

Grup de treball de la xarxa el Perfil de la Ciutat sobre l’economia Taronja: proposta 
d’indicadors d’avaluació impacte cultura (coordinació i participació) 
Periodicitat: Ad-hoc Any inici: 2022 Format: Web 

Destinataris: Tècnics municipals 

Enllaç: 
Descripció: Avaluació de l’impacte del present i futur de les ICC (Indústries Culturals i Creatives). 
Concretament, sobre el sector de l’Audiovisual (Parc Audiovisual de Catalunya-Terrassa).  
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Observatoris supramunicipals 
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Observatori del desenvolupament local de l'Alt Penedès i del Garraf 
 

Entitat: Mancomunitat Penedès Garraf 

 

Responsable tècnic: Ester Masana Escamilla 
Adreça: Can Giró,  Av. Cubelles, 88, baixos i 
              C/General Prim, 20 
Municipi: Vilanova i la Geltrú   
                 Vilafranca del Penedès 

CP: 08800  
       08720 

Telèfon: 938 100 698 ext. 3201 
               661 858 533 Correu electrònic: emasana@mancomunitat.cat 

Web: 
https://mancomunitat.cat/temes/banc-
de-dades-socioeconomiques/ 

Xarxes socials: https://twitter.com/mancomunitatpg 
https://www.instagram.com/sie_mpg/ 

 

Àmbit territorial: Comarca de l’Alt Penedès i del Garraf. 
Any inici: 1986 

Missió: Coneixement del territori i suport a la presa de decisions. 
Objectius: L’objectiu general és conèixer en profunditat la realitat socioeconòmica del territori 
amb dades actualitzades i comparatives per al disseny, planificació i programació de mesures de 
promoció i foment de l’ocupació, així com la presa de decisions. 
 

Recursos humans:  
1 tècnic/a al 100% 
1 administratiu/va al 20% 
 
 

Productes i serveis 
 

Banc de dades 
Periodicitat: Permanent  Any inici: 1986 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, 
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en 
general. 
Enllaç: https://mancomunitat.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/ 
Descripció: Tota la informació socioeconòmica de les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf 
tant l’actualitzada com la històrica. 
 
 

mailto:emasana@mancomunitat.cat
https://mancomunitat.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/
https://mancomunitat.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/
https://twitter.com/mancomunitatpg
https://www.instagram.com/sie_mpg/
https://mancomunitat.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/
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Observatori del mercat de treball al dia 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2000 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, 
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en 
general. 
Enllaç: https://mancomunitat.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/observatori-al-dia/ 

Descripció: Dades d’atur, contractació, comptes de cotització i treballadors afiliats i autònoms. 
 
 
Informe municipal mensual 

Periodicitat: Mensual 

Destinataris: Els 33 ajuntaments dels municipis del Alt Penedès i Garraf. 
Enllaç: https://mancomunitat.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/informes-del-mercat-
de-treball/  
Descripció: Els informes contenen dades d’atur, contractació, autònoms, empreses i assalariats 
per cada un dels municipis. 
 
 
Infografia del mercat de treball 

Periodicitat: Mensual Any inici: 2018 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, 
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en 
general. 
Enllaç:https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-
socioeconomiques/infografies/ 
Descripció: Infografies d’atur, contractació i del teixit productiu. 
 
 
Observatori del desenvolupament local 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 1995 Format: Web  
Destinataris: Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, 
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en 
general. 
Enllaç:https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-
socioeconomiques/observatori-del-desenvolupament-economic-local/ 
Descripció: Atur registrat i contractació laboral a la comarca, perfils més habituals de l’atur i de la 
contractació, comptes de cotització i assalariats, autònoms, atur per sexe i edat als municipis, atur 
per nivell acadèmic i per grup professional, atur per sectors, contractació per mes d’inici i sector 
econòmic, contractació per edats i per sexes, contractació per tipologia indicadors sectorials. 

https://mancomunitat.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/observatori-al-dia/
https://mancomunitat.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/informes-del-mercat-de-treball/
https://mancomunitat.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/informes-del-mercat-de-treball/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/infografies/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/infografies/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/observatori-del-desenvolupament-economic-local/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/observatori-del-desenvolupament-economic-local/
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Observatori de la immigració alt Penedès-Garraf 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2002 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions,  
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en 
general. 
Enllaç:https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-
socioeconomiques/observatori-de-la-immigracio/ 
Descripció: Contractació registrada a estrangers per sexe i edats, contractació per sectors 
econòmics, tipus de contracte i sexe, i durada; contractació registrada per municipis, mes i sector 
econòmic, sexe i edat; atur registrat per sexe i edat, per sector econòmic i nivell d’estudis; atur 
registrat per municipis, mesos i sector econòmic. 
 
 
Observatori mercat treball dels joves 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2013 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, 
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en 
general. 
Enllaç:https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-
socioeconomiques/observatori-del-mercat-de-treball-dels-joves/ 
Descripció: Contractació registrada de joves per sexe i edats, contractació per sectors 
econòmics, tipus de contracte i sexe, i durada; contractació registrada per municipis, mes i sector 
econòmic, sexe i edat; atur registrat dels joves per sexe i edat, per sector econòmic i nivell 
d’estudis; atur registrat per municipis, mesos i sector econòmic. 
 
 
AIS (anuari d’indicadors socioeconòmics) 
Periodicitat: Anual Any inici: 1991 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, 
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en 
general. 
Enllaç:https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-
socioeconomiques/anuari-dindicadors-socioeconomics/ 
Descripció: Anàlisi econòmica, demografia, mercat de treball (població activa, assalariats, i  
autònoms, atur, contractació), activitat econòmica (comptes de cotització i indicadors sectorial, 
agricultura, ramaderia i pesca, vinya i vi, habitatge i contracció), qualitat de vida (equipaments: 
culturals, infantils, sanitaris i altres indicadors), comunicació i transport. 
 

https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/observatori-de-la-immigracio/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/observatori-de-la-immigracio/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/observatori-del-mercat-de-treball-dels-joves/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/observatori-del-mercat-de-treball-dels-joves/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/anuari-dindicadors-socioeconomics/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/anuari-dindicadors-socioeconomics/
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Infografia de dades de RBFD a la comarca. dades municipals i comarcals 

Periodicitat: Anual Any inici: 2018 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, 
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en 
general. 
Localització: https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-
socioeconomiques/infografies/ 
Descripció: L’objectiu de l’estudi és l’explotació de dades comarcals i municipals de Renda Bruta 
Familiar Disponible i els principals indicadors de distribució de la renda per càpita i per principals 
recursos. 
 
 
Informe perfil dels emprenedors 

Periodicitat: Anual Any inici: 2022 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, 
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en 
general. 
Localització: https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-
socioeconomiques/ 
Descripció: L’objectiu de l’informe és l’explotació de dades comarcals i municipals de les dades 
dels usuaris i usuàries que fan ús del nostre servei d’emprenedoria, recollint informació d’edat, 
nivell formatiu, forma jurídica, sectors, etc. 
 
 
Producte nou: PowerBI Declarants IRPF per municipis 

Periodicitat: Anual Any inici: 2023 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, 
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en 
general. 
Localització: https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-
socioeconomiques/ 
Descripció: L’objectiu de l’informe és la mostra de les dades d’estadística dels declarants de 
IRPF per municipis de l’Alt Penedès i el Garraf a partir de la estadística que elabora l’Agència 
Tributària amb l’objectiu d’oferir una perspectiva integral de la renda personal bruta dels 
declarants i una estimació de la renda disponible. 
 

https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/infografies/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/infografies/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/
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Producte nou: Informe anual habitatge Alt Penedès i Garraf 

Periodicitat: Anual Any inici: 2023 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, 
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en 
general. 
Localització: https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-
socioeconomiques/ 
Descripció: L’objectiu de l’informe és l’explotació de dades comarcals i municipals de les dades 
d’habitatge a l’Alt Penedès i al Garraf. L’informe analitza, la dinàmica del sector de la construcció, 
la situació i característiques del parc d’habitatges i l’evolució del mercat immobiliari en el territori. 
 
 
Informació de dades a través de twitter 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2017 Format: Electrònic 

Destinataris: Població en general. 

Enllaç: https://twitter.com/mancomunitatpg?lang=es 
Descripció: L’objectiu és informar de les actualitzacions de les dades del mercat de treball, i 
adreçar-los a la nostra pàgina web per tal de poder completar la informació. 
 
 
Informació de dades a través de Instagram 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2018 Format: Electrònic 

Destinataris: Població en general. 

Enllaç: https://www.instagram.com/sie_mpg/  
Descripció: L’objectiu és informar de les actualitzacions de les publicacions del mercat de treball 
i totes les notícies relacionades amb el banc de dades.  
 
 
Informació de dades a través de la web de la Mancomunitat Penedès Garraf 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2018 Format: Electrònic 

Destinataris: Població en general. 
Enllaç: https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-
socioeconomiques/lobservatori-de-dades-publica-les-dades-de-contractacio-del-mes-de-
desembre.html 
Descripció: L’objectiu és informar de les actualitzacions de les publicacions del mercat de treball, 
a l’apartat de noticies de la pagina web de la Mancomunitat Penedès Garraf. 
 

https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/
https://twitter.com/mancomunitatpg?lang=es
https://www.instagram.com/sie_mpg/
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/lobservatori-de-dades-publica-les-dades-de-contractacio-del-mes-de-desembre.html
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/lobservatori-de-dades-publica-les-dades-de-contractacio-del-mes-de-desembre.html
https://mancaltpenedesgarraf.webmunicipal.diba.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/lobservatori-de-dades-publica-les-dades-de-contractacio-del-mes-de-desembre.html
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Participació en la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local 

Periodicitat: Regular Any inici: 1986 Format: Electrònic 
Destinataris: Mancomunitat Penedès Garraf, Diputació de Barcelona i Observatoris membres de 
la Xarxa. 
Enllaç: http://xodel.diba.cat/ 
Descripció: Participació en les reunions periòdiques i grups de treball de la XODEL. Assistència 
a jornades, cursos de formació i suport a la xarxa. 
 
 

Col·laboració del banc de dades amb el Consell Comarcal del Garraf 

Periodicitat: Regular Any inici: 2018 Format: Presencial i electrònic 

Destinataris: Consell Comarcal del Garraf 

Enllaç: Servei d’iniciatives econòmiques. 
Descripció: Participació i elaboració d’informació socioeconòmica per donar suport al Pacte 
Territorial per l’ocupació al Garraf. 
 
 

Col·laboració del banc de dades amb NODE Garraf 

Periodicitat: Regular Any inici: 2018 Format: Presencial i electrònic 

Destinataris: NODE Garraf 

Enllaç: Servei d’iniciatives econòmiques. 
Descripció: Participació i col·laboració en el Fòrum Hèlix Garraf, aportació i elaboració de dades 
del mercat de treball de la comarca del Garraf. 
 
 

Col·laboració del banc de dades amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Periodicitat: Regular Any inici: 2021 Format: Presencial i electrònic 

Destinataris: Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Enllaç: Servei d’iniciatives econòmiques. 
Descripció: Participació i col·laboració en el Taula de reindustrialització, aportació i elaboració de 
dades del mercat de treball de la comarca de l’Alt Penedès. 

http://xodel.diba.cat/
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Servei de consultes 
Periodicitat: Diàriament Any inici: 1986 Format: Web i electrònic 
Destinataris: Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, 
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en 
general. 
Enllaç: Servei d’iniciatives econòmiques. 
Descripció: Amb aquest servei es dona la possibilitat de sol·licitar informació a mida referent al 
mercat de treball i altres dades socioeconòmiques de què disposa l’Observatori. Les peticions es 
poden realitzar per via telefònica, correu electrònic, via web i presencialment. 
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Observatori socioeconòmic de l’Anoia 
 

Entitat: Observatori Socioeconòmic de l’Anoia 

 
 

Responsable tècnic: Joan Domingo 

Adreça: Avinguda Barcelona, 105 

Municipi: Igualada CP: 08700 

Telèfon: 938 066 555 Correu electrònic: domingoj@aj-igualada.net 

Web: www.observatorianoia.cat Xarxes socials: @ignovaigualada 
 

Àmbit territorial: Anoia 
Any inici: 1996 
Missió: L’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia és una eina de suport a la planificació de 
polítiques de desenvolupament i ocupació, que té com a finalitat aportar informació de l’evolució 
de les variables econòmiques, ocupacionals i socials més rellevants, que ha de permetre la presa 
de decisions i la programació d’actuacions en el territori de la comarca de l’Anoia. 
 

Objectius: Els objectius de l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia són facilitar i difondre 
informació socioeconòmica de qualitat a qualsevol persona o entitat a qui pugui ser-li útil. Entre 
d’altres els objectius específics són: 
- Facilitar als agents econòmics una eina d’anàlisi de la realitat econòmica local. 
- Analitzar i avaluar variables socioeconòmiques i ocupacionals a fi efecte de poder disposar de 
dades fiables sobre el mercat de treball local. 
- Dotar al mercat de treball comarcal d’informació per orientar als diferents actors del territori, 
especialment relacionada amb la formació. 
- Actuar com eina de planificació i de reflexió supraterritorial. 
- Oferir a la població informació socioeconòmica dels principals indicadors de referència. 
 

Recursos humans: 
1 tècnic/a al 65% 
1 administratiu/va al 15% 
 

mailto:domingoj@aj-igualada.net
http://www.observatorianoia.cat/
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Productes i serveis 
 

Informe socioeconòmic de l’Anoia 
Periodicitat: Anual Any inici: 1997 Format: Web, PDF 

Destinataris: Agents socioeconòmics del territori, població en general. 

Enllaç: http://observatorianoia.cat/informe-socioeconomic/ 
Descripció: Es tracta d’un informe que recull anualment els principals indicadors socioeconòmics 
de la comarca, i que s’actualitza any a any. L’informe és elaborat pel personal tècnic del 
departament i és una síntesi de l’evolució socioeconòmica de la comarca. És un document de 
referència al territori pel que fa a continguts, especialment pels agents socioeconòmics. 
 
 

Igualada en xifres 
Periodicitat: Anual Any inici: 2015 Format: Web, PDF 

Destinataris: Agents socioeconòmics del territori, població en general. 

Enllaç: http://observatorianoia.cat/igualada-en-xifres/  
Descripció: És un informe que pretén recollir les principals dades socioeconòmiques relatives a 
la ciutat d’Igualada, talment com fa l’informe econòmic anual, però centrades en la ciutat 
d’Igualada. Repassa les principals variables socioeconòmiques en sèries temporals. Introdueix 
també dades d’ensenyament i universitats. 
 
 

Fitxes resum - municipals 
Periodicitat: Anual Any inici: 2013 Format: Web, PDF 

Destinataris: Agents socioeconòmics del territori, població en general. 

Enllaç: http://observatorianoia.cat/fitxes-municipals/  
Descripció: Són un seguit de fitxes resum que contenen taules i gràfics relatius a la situació 
socioeconòmica de cada municipi de la comarca de l’Anoia. Hi ha una fitxa per a cada municipi, 
amb la informació municipal i la comparativa amb la situació comarcal. És una eina sintètica amb 
informació sobre l’evolució demogràfica, la situació del mercat de treball, el teixit productiu, així 
com del mercat immobiliari. 
 

http://observatorianoia.cat/informe-socioeconomic/
http://observatorianoia.cat/igualada-en-xifres/
http://observatorianoia.cat/fitxes-municipals/
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Mapes temàtics de l’Anoia 
Periodicitat: Anual Any inici: 2016 Format: Web 

Destinataris: Agents socioeconòmics del territori, població en general. 

Enllaç: http://observatorianoia.cat/mapes-tematics/  
Descripció: Són un seguit de mapes interactius, consultables on-line a través de la pàgina web 
de l’observatori, amb la representació de la informació per municipis de diferents variables 
socioeconòmiques. 
 
 

Diagnosi de desenvolupament local 
Periodicitat: Anual Any inici: 2008 Format: PDF 

Destinataris: Agents socioeconòmics del territori. 

Enllaç: 
Descripció: Es tracta d’un anàlisi que recull diferents aspectes de la situació econòmica, com ara 
l’atur, anàlisi dels sectors, evolució del PIB i caracterització de les empreses de la comarca. 
Aquesta informació és la que es fa servir de base per a la majoria de diagnosis requerides per les 
diferents entitats finançadores de programes de desenvolupament local. 
 
 

Informe de l’atur d’Igualada 
Periodicitat: Anual Any inici: 2008 Format: PDF 

Destinataris: Agents socioeconòmics del territori. 

Enllaç: 
Descripció: Es tracta del seguiment mensual de les dades d’atur desglossades per sectors, sexe 
i edat dels aturats, i d’altres característiques. 
 
 

Diagnosi de caracterització de les empreses d’Igualada 
Periodicitat: Anual Any inici: 2009 Format: PDF 

Destinataris: Agents socioeconòmics del territori. 

Enllaç: 
Descripció: Es tracta d’un informe que recull la composició del teixit empresarial, i analitza els 
sectors principals, fent referència a la mida de les empreses, grandària,... tot relacionant-lo amb la 
seva evolució en el temps.. A partir del 2016, aquest informe forma part de la publicació ‘Igualada 
en xifres’. 
 

http://observatorianoia.cat/mapes-tematics/
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Informe de l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena 
Periodicitat: Anual Any inici: 2016 Format: PDF 

Destinataris: Agents socioeconòmics del territori. 

Enllaç: 
Descripció: Es tracta d’un anàlisi que recull diferents aspectes de la situació econòmica de la 
Conca d’Òdena de manera global, repassant aspectes demogràfics, mercat de treball, l’atur, teixit 
productiu i sectors industrials significatius. 
 

Informes sectorials o temàtics 
Periodicitat: Puntual Any inici:  Format: PDF 

Destinataris: Agents socioeconòmics del territori. 

Enllaç: 
Descripció: Es tracta de documents que analitzen les principals característiques d’alguns sectors 
específics amb pes a la comarca. Podem trobar informes sobres sectors de la ciutat d’Igualada o 
bé de seguiment de certs indicadors, així informes de les dades més rellevants relatives a la 
comarca de l’Anoia de l’Informe territorial de la província de Barcelona. 
 
 
Consulta i descàrrega de dades on-line 

Periodicitat: A demanda Any inici: 2017 Format: Web  

Destinataris: Agents socioeconòmics del territori, població en general. 

Enllaç: http://observatorianoia.cat/consulta-de-dades/  
Descripció: Es tracta d’un servei que s’ofereix a través de la mateixa pàgina web de l’observatori, 
en què els usuaris poden descarregar-se dades (i arxius) que s’usen per a l’elaboració dels 
diferents estudis i/o informes. Aquestes dades estan classificades per àmbits temàtics i poden 
seleccionar-se per variables, anys o municipis de la comarca, així com per zones comarcals. 
 

Col·laboració amb estudis de desenvolupament local o altres 
Periodicitat: Anual Any inici:  Format:  

Destinataris: Agents socioeconòmics del territori, altres departaments de l’ajuntament. 

Enllaç: -  
Descripció: Es tracta de les col·laboracions que es fan amb altres departaments del propi 
ajuntament, altres administracions locals o bé amb entitats de la ciutat. Es participa, per exemple, 
en la diagnosi del Pla d’Inclusió i Cohesió social d’Igualada (impulsat pel Departament de Serveis 
Socials), en el projecte comarcal Anoia Activa (d’execució conjunta entre l’Ajuntament d’Igualada i 
el Consell Comarcal de l’Anoia), o bé s’aporten informacions per a altres iniciatives a càrrec de les 
administracions o entitats d’Igualada i de la comarca de l’Anoia. 

http://observatorianoia.cat/consulta-de-dades/
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Servei d’atenció a consultes 

Periodicitat: A demanda Any inici:  Format: Web, correu 
electrònic 

Destinataris: Agents socioeconòmics del territori, població en general. 

Enllaç: http://observatorianoia.cat/contacte/  
Descripció: Es tracta d’un servei que pot proporcionar dades segons la pròpia demanda dels 
ciutadans o bé dels Agents socials. Solen ser consultes referides a seguiment de dades de l’atur i 
de la seva composició, de l’estructura empresarial, o bé consultes puntuals sobre projectes del 
municipi o de la comarca en general. 
 

http://observatorianoia.cat/contacte/
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Observatori del Bages 
 

Entitat: Ajuntament de Manresa 

 
Responsable tècnic: Ramon Culleré 

Adreça: Plaça Major, 1 

Municipi: Manresa CP: 08241 

Telèfon: 938 782 396 Correu electrònic: rcullere@ajmanresa.cat 

Web: www.manresa.cat Xarxes socials:  
 

Àmbit territorial: Bages 
Any inici: 2001 
Missió: L’Observatori del Bages analitza la informació social i econòmica de la comarca amb la 
finalitat de generar un major coneixement de la situació actual del Bages. 
 

Objectius: Generar publicacions, proveir la informació que es sol·licita i atendre consultes. 
 

Recursos humans: 
1 tècnic (Ramon Culleré) al 100% 
 
 

Productes i serveis 
 
Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages. L’indicador de dinamisme 
empresarial del Bages 2016 – 2020 
Periodicitat: Anual Any inici: 2009 Format: Web i paper 
Destinataris: Responsables polítics, tècnics administració, agents socials, agents econòmics i 
ciutadania. 
Enllaç: www.cambramanresa.cat 

Descripció: Anàlisi de l’economia del Bages. 
 
 

Estructura empresarial del Bages. Edició 2022 
Periodicitat: Anual Any inici: 2007 Format: Web i paper 
Destinataris: Responsables polítics, tècnics administració, agents socials, agents econòmics i 
ciutadania. 
Enllaç: www.manresa.cat apartat: La ciutat, subapartat: informació socioeconòmica. 
Descripció: Anàlisi de l’estructura del teixit empresarial del Bages a partir d’informació del 
Registre Mercantil. 
 

mailto:rcullere@ajmanresa.cat
http://www.manresa.cat/
http://www.cambramanresa.cat/
http://www.manresa.cat/


 
 

71 

 
 
Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona. Edició 2022 
Estructura empresarial de la demarcació de Girona. Edició 2022 
Periodicitat: Anual Any inici: 2007 Format: Web i paper 
Destinataris: Responsables polítics, tècnics administració, agents socials, agents econòmics i 
ciutadania. 
Enllaç: subapartat: informació socioeconòmica. 
Descripció: Col·laboració en l’elaboració de les publicacions Estructura empresarial de la 
demarcació de Barcelona. Edició 2022 i Estructura empresarial de la demarcació de Girona. 
Edició 2022. 
 
 

Agenda Urbana de Manresa 2030 
Periodicitat:  Any inici: 2020 Format:  

Destinataris: Responsables polítics, tècnics de l’Ajuntament de Manresa i ciutadania. 

Enllaç:  
Descripció: Elaboració de l’Agenda urbana 2030 de Manresa alineada amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 
 
 

Pressupost de l’Ajuntament de Manresa 
Periodicitat: Anual Any inici: 2020 Format:  

Destinataris: Responsables polítics, tècnics de l’Ajuntament de Manresa i ciutadania. 

Enllaç: https://www.manresa.cat/web/article/4113-informacio-pressupostaria/8492 
Descripció: Elaboració, juntament amb la tècnica Montse Bacardit de Presidència i Suport a 
Alcaldia, del pressupost de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 

Atenció de consultes 
Periodicitat: Regular Any inici: 2001 Format: Telèfon i correu electrònic 
Destinataris: Tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local, serveis locals 
d’ocupació, entitats del tercer sector, ajuntaments, sindicats, empreses, premsa, estudiants, etc. 
Enllaç:  
Descripció: Donar resposta a aquelles necessitats d’informació referents al mercat de treball i 
desenvolupament local del Bages. Aquestes consultes es poden fer via telefònica, via web o via 
correu electrònic. 
 

http://www.manresa.cat/
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Observatori comarcal del  Baix Llobregat 
Entitat: Consell Comarcal del Baix Llobregat 

 

Responsable tècnic: Lucía López Fernández 

Adreça: Parc Torreblanca  N-340 pk 1249 

Municipi: Sant Feliu de Llobregat CP: 08980 

Telèfon: 936 852 400 Correu electrònic: observatori@elbaixllobregat.cat 
Web: 
http://www.elbaixllobregat.cat/observatori 

Xarxes socials:   
Twitter: @observatoribl 

 

Àmbit territorial: Comarca del Baix Llobregat 
 

Municipis integrants: Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, 
Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, el Prat de 
Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant 
Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç 
dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans. 
 

Any inici: 1993 
 

Missió: Aportar coneixement de la realitat de la comarca de manera que sigui d'utilitat per poder 
dissenyar, desenvolupar i avaluar les polítiques públiques que s'apliquen. 
 

Objectius:  
Objectiu general 1: Aportar coneixement sobre la realitat socioeconòmica del territori, amb 
informació actualitzada i comparativa, per tal d’orientar la diagnosi, la planificació, l’execució, el 
seguiment i l’avaluació de les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local que es 
realitzen a la comarca, així com participar de manera activa en el coneixement i la diagnosi 
estratègica de la comarca. 
Objectiu general 2: Col·laborar amb les àrees i organismes dependents del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i amb altres administracions i entitats en matèria de desenvolupament local. 
Objectiu general 3: Realitzar una detecció periòdica de necessitats informatives del territori i dels 
agents de desenvolupament local, així com un espai intern de recerca i formació continuada. 
 

Recursos humans:  
2 tècniques al 100% 
1 auxiliar administrativa al 5% 
 

mailto:observatori@elbaixllobregat.cat
http://www.elbaixllobregat.cat/observatori
https://twitter.com/observatoribl
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Productes i serveis 
 
Avanç dades atur registrat 

Periodicitat: Col·lecció (mensual) Any inici: 2018 Format: PDF 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: ja.cat/AvAturDesembre22 
Descripció: La demanda de molts agents de la comarca de tenir les darreres dades d’atur 
registrat en el moment de la seva publicació van provocar la realització d’aquest producte. Es 
recullen les dades totals de persones aturades i la taxa d’atur del Baix Llobregat, els seus 
municipis, l’àrea metropolitana i el conjunt de Catalunya. 
 
 
Informe mensual d’atur registrat 

Periodicitat: Col·lecció (mensual) Any inici: 1993 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball/l%E2%80%99atur-registrat-les-oficines-de-
treball-al-baix-llobregat-augmenta-1 
Descripció: Informe on es publiquen les principals dades d’atur registrat de la comarca: Atur 
registrat segons sexe i edat (a nivell municipal); sectors i principals activitats econòmiques. 
Aquest informe inclou també un recull de notícies del mercat de treball. 
 
 
Informe mensual seguiment mercat de treball.  

Periodicitat: Col·lecció (mensual) Any inici: 2022 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: 
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Informe%20mensual%20seguiment%20mercat%20de%20treball 
Descripció: Després de la bona rebuda de l’informe de seguiment de mercat de treball creat 
arran de la pandèmia, es decideix incloure l’informe de manera permanent al catàleg de 
productes de l’Observatori. Aquest és un informe de durada mensual que recull dades d’atur, 
demandants d’ocupació, afiliació i expedients de regulació d’ocupació. Es faciliten dades a nivell 
municipal, comarcal i metropolità. 
 

https://www.ja.cat/AvAturDes22
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball/l%E2%80%99atur-registrat-les-oficines-de-treball-al-baix-llobregat-augmenta-1
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball/l%E2%80%99atur-registrat-les-oficines-de-treball-al-baix-llobregat-augmenta-1
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Informe%20mensual%20seguiment%20mercat%20de%20treball
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Fitxes municipals: dades bàsiques de context  

Periodicitat: Col·lecció (mensual/trimestral) Any inici: 2020-2022 Format: Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://ja.cat/FitxesMunicipals 
Descripció: Després de la pandèmia i de la bona acollida del producte, es decideix continuar 
publicant de manera regular les fitxes municipals. Es prioritzen les dades municipals, 
l’actualització de la informació i la comparació amb el total de la comarca. Contenen informació de 
població; ingressos i mercat de treball. 
 
 
Informe trimestral de conjuntura laboral 
Periodicitat: Col·lecció  (trimestral) Any inici: 1993/2022 Format: PDF;XLS-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç:  
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f%5B0%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1157 
 
Descripció: Informe de caràcter trimestral que publica les dades d’estructura productiva de la 
comarca i els seus municipis. L’origen de les dades i l’accés a les mateixes ha empès a modificar 
l’estructura i continguts de l’informe. Així, en aquest informe es publiquen les dades d’estructura 
productiva que publica Idescat i en la nota de llocs de treball es publiquen les dades d’estructura 
productiva que publica l’INSS i que facilita una major informació a nivell municipal. L’informe 
publica les dades en format Excel per facilitar la consulta i el resum de les dades en pdf per tal de 
tenir una visió global del trimestre en quant conjuntura laboral del Baix Llobregat. 
 
 
Llocs de treball segons activitat i gènere 

Periodicitat: Col·lecció  (trimestral) Any inici: 2022 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç:  
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Treballadores%20en%20alta%20(activitats%20i%20g%c3%a8nere) 
Descripció: Nota trimestral que facilita les dades de llocs de treball detallades  per activitats 
econòmiques a dos dígits de CCAE i segons gènere. La font de dades és el registre mensual de 
llocs de treball que publica l’INSS i facilita informació a nivell municipal. Aquesta nota publica 
agrupacions d’activitats segons nivell tecnològic; distribució dels llocs de treball segons gènere i 
activitat econòmica o distribució de llocs de treball segons zones territorials i set sectors productius. 
 

https://ja.cat/FitxesMunicipals
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f%5B0%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1157
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Treballadores%20en%20alta%20(activitats%20i%20g%c3%a8nere)
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Informe trimestral d’ocupació hotelera  

Periodicitat: Col·lecció (trimestral) Any inici: 2008 Format: PDF-Web 
Destinataris: Responsables dels establiments hotelers i apartaments que participen en el 
qüestionari d’ocupació hotelera, Consorci de Turisme del Baix Llobregat, població en general. 
Enllaç:  
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Informe%20trimestral%20d'ocupaci%c3%b3%20hotelera 

Descripció: Informe trimestral de síntesi de dades d’ocupació hotelera del Baix Llobregat. 
 
 
Infografia seguiment del mercat de treball 

Periodicitat: Col·lecció (mensual) Any inici: 2020-2022 Format: Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://ja.cat/DVMT22 
Descripció: Un altres dels productes creats arran de la pandèmia de la COVID19 i que s’han 
afegit al catàleg de productes permanents. Recull les dades bàsiques de seguiment del mercat de 
treball. Es prioritzen dades municipals i indicadors complementaris als publicats a l’informe de 
seguiment del mercat de treball. 
 
 
Visualitzador de dades Dones i Mercat de treball 

Periodicitat: Mensual Any inici: 2021 Format: 

Destinataris: Personal tècnic del Baix Llobregat principalment. 
Enllaç:  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDBjNzc1OTQtZDJkNi00ZjY2LTk5N2MtMjgyNjBhYWM0YTcxIiwidCI6ImEyZj
E4OTNiLTVmYTgtNDk5Mi1hMjk4LTQ3MmJhMThjY2M2MSIsImMiOjl9 
Descripció: Aprofitant el projecte Observatori de Gènere Metropolità i per demanda dels 
municipis de la comarca que no formen part de l’AMB, l’OCBL elabora el visualitzador de dades 
Dones i Mercat de treball per oferir dades corresponents a tots els municipis del Baix Llobregat. 
 
Nota de conjuntura laboral 

Periodicitat: Col·lecció (a convenir). Any inici: 2010 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1207 
Descripció: Monogràfic on es tracten diverses temàtiques a partir de les dades que es tracten en 
les publicacions periòdiques de l’Observatori o partir de dades que poden ser d’interès per al 
desenvolupament econòmic de la comarca. L’objectiu del monogràfic és  aprofundir en l’anàlisi, 
passant de la vessant més descriptiva a una més explicativa. 
 

https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Informe%20trimestral%20d'ocupaci%c3%b3%20hotelera
https://ja.cat/DVMT22
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDBjNzc1OTQtZDJkNi00ZjY2LTk5N2MtMjgyNjBhYWM0YTcxIiwidCI6ImEyZjE4OTNiLTVmYTgtNDk5Mi1hMjk4LTQ3MmJhMThjY2M2MSIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDBjNzc1OTQtZDJkNi00ZjY2LTk5N2MtMjgyNjBhYWM0YTcxIiwidCI6ImEyZjE4OTNiLTVmYTgtNDk5Mi1hMjk4LTQ3MmJhMThjY2M2MSIsImMiOjl9
http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f%5b0%5d=field_tax_tipus_publicacio%3A1207
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Informe de violència contra les dones 

Periodicitat: Col·lecció (trimestral)  Any inici: 2008 Format: PDF-Web 
Destinataris: Consell de les Dones del Baix Llobregat, responsables de les entitats de l’Acord de 
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les 
entitats de l’Acord de concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix 
Llobregat, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: 
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Informe%20de%20viol%c3%a8ncia%20contra%20les%20dones 
Descripció: Els informes de violència contra les dones fan una explotació de les dades del 
Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial 
per als partits judicials corresponents a la comarca del Baix Llobregat. 
 
 
Infografia de difusió de  Informe de violència contra les dones 

Periodicitat: Col·lecció (trimestral)  Any inici: 2018 Format: PDF-Web 
Destinataris: Consell de les Dones del Baix Llobregat, responsables de les entitats de l’Acord de 
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les 
entitats de l’Acord de concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix 
Llobregat, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://infogram.com/dades-de-violencia-1gq3pljo49d621g 
Descripció: Infografia que complementa la informació dels informes trimestrals i que facilita la 
comparació dels diferents partits judicials de la comarca amb els totals de Catalunya i Espanya. 
Destaca el recull final d’indicadors principals de violència. 
 
 
L’ocupació als establiments hotelers del Baix Llobregat a l’estiu. 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2011 Format: PDF-Web 
Destinataris: Responsables dels establiments hotelers i apartaments que participen en el 
qüestionari d’ocupació hotelera, Consorci de Turisme del Baix Llobregat, població en general. 
Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/turisme?f%5B0%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1301 
Descripció: Nota informativa que recull les dades d’ocupació i perfil del visitant als establiments 
hotelers de la comarca durant l’estiu. 
 

https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Informe%20de%20viol%c3%a8ncia%20contra%20les%20dones
https://infogram.com/dades-de-violencia-1gq3pljo49d621g
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/turisme?f%5B0%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1301
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Informe socioeconòmic anual 

Periodicitat: Col·lecció (anual)  Any inici: 2005 Format: PDF-Web 

Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç:  
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f%5B0%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1205 
Descripció: Informe on es publiquen dades i s’analitzen indicadors demogràfics, econòmics i de 
mercat de treball de l’últim any. L’informe es realitza considerant els col·lectius més sensibles a 
les polítiques de desenvolupament local (dones, joves, majors de 45 anys i immigrants) com 
també a les magnituds productives de l’economia. Número a número l’informe incorpora millores 
metodològiques, de contingut i de format. 
 
 
Dades municipals de població estrangera resident 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2013 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç:  
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/poblacio?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1208 
Descripció: Es mostren els principals indicadors per a cada municipi i es facilita un enllaç a 
l’Institut d’Estadística de Catalunya. Actualització anual. 
 
 
Informe anual de conjuntura del sector turístic 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2010 Format: PDF-Web 
Destinataris: Responsables dels establiments hotelers i apartaments que participen en el 
qüestionari d’ocupació hotelera, Consorci de Turisme del Baix Llobregat, població en general. 
Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/turisme?f%5B0%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1307 
Descripció: Informe amb dades de conjuntura del sector turístic que inclou dades d’ocupació 
hotelera amb dades d’afiliació a la seguretat social i altres registres administratius referents a les 
activitats econòmiques vinculades directament amb el turisme. L’informe també inclou una revisió  
a les darreres tendències globals del sector com l’evolució del posicionament de Barcelona a 
l’informe anual de l’ICCA. 
 

https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f%5B0%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1205
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/poblacio?f%5b0%5d=field_tax_tipus_publicacio%3A1208
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/turisme?f%5B0%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1307
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Nota Dades oficials de població a 1 de gener 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2010 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/poblacio?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1216 
Descripció: A partir de la publicació, per part de l’Institut d’Estadística de Catalunya, del padró 
continu d’habitants, l’OCBL realitza una nota informativa amb les dades actualitzades del padró 
per a tots els municipis del Baix Llobregat. 
 
 
La natalitat al Baix Llobregat 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2010 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç:https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/poblacio?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1219 
Descripció: Nota informativa amb les principals dades de natalitat del darrer any. S’inclouen 
dades de natalitat segons nacionalitat de la mare, situació de convivència o edat. 
 
 
Macromagnituds econòmiques de la comarca. Dades municipals i comarcals. 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2008 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: 
 https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f%5B0%5D=field_tax_ambit_tematic_concret%3A1141 
Descripció: L’Observatori publica de manera anual les macromagnituds econòmiques per al Baix 
Llobregat. Es publiquen les dades que IDESCAT actualitza anualment del les macromagnituds 
econòmiques de PIB i VAB a nivell municipal i comarcal. 
 
 
Dades de RBFD a la comarca. Dades municipals i comarcals. 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2013 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-
treball?f%5B0%5D=field_tax_ambit_tematic_concret%3A1141&f%5B1%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1299 
Descripció: La nota presenta l’explotació de dades comarcals i municipals de Renda Bruta 
Familiar Disponible, amb mapes temàtics i els principals indicadors de distribució de la renda per 
càpita i per principals recursos. La publicació d’aquesta nota està subjecta a l’actualització de les 
dades per part de  l’IDESCAT.  

https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/poblacio?f%5b0%5d=field_tax_tipus_publicacio%3A1216
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/poblacio?f%5b0%5d=field_tax_tipus_publicacio%3A1219
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f%5B0%5D=field_tax_ambit_tematic_concret%3A1141
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f%5B0%5D=field_tax_ambit_tematic_concret%3A1141&f%5B1%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1299
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f%5B0%5D=field_tax_ambit_tematic_concret%3A1141&f%5B1%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1299
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Dades de violència contra les dones 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2010 Format: PDF-Web 
Destinataris: Consell de les Dones del Baix Llobregat, responsables de les entitats de l’Acord de 
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les 
entitats de l’Acord de concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix 
Llobregat, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/igualtat?f%5B0%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1302  
Descripció: Per tal de copsar l’evolució de les dades de violència contra les dones facilitades pel 
Consejo General del Poder Judicial s’elabora un nota informativa amb les dades anuals de 
violència contra les dones. Alhora s’aprofita aquesta publicació per a fer un recull de les dades 
disponibles de violència contra les dones, així s’inclouen les dades del repositori estadístic del 
ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat, les dades del telèfon d’atenció a les dones víctimes 
de violència masclista com també les estadístiques nacionals i internacionals que recullen la 
presència de la violència masclista a la societat com també la percepció de seguretat de les 
dones. Aquest informe és utilitzat pel Consell de les Dones com element de sensibilització davant 
la violència masclista (ja sigui explotant les dades del CGPJ com demandant més dades de 
violència (actualitzant enquestes existents o recollint registres existents no publicats). 
 
 
Les dones en el mercat de treball 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2016 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/igualtat?f%5B0%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1318 

Descripció: Des de 2014 es realitza un informe anual de la situació de les dones en el mercat de 
treball. Un dels objectius principals del mateix és conèixer la situació actual de les dones  del Baix 
Llobregat en el mercat de treball i que aquest informe serveixi com a eina de treball del Consell de 
les Dones. Aquesta publicació s’ha consolidat com a producte regular de l’Observatori. 
 
 
L’oferta formativa post obligatòria 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2011 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/educacio?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1304 
Descripció: Mitjançant la publicació de les matrícules dels nivells formatius postobligatoris, es 
realitza una explotació de dades del Baix Llobregat. Aquesta publicació esdevé eina de treball per 
a agents socials diversos del territori: des de responsables d’educació municipals fins 
associacions i agències empresarials. 
 

https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/igualtat?f%5B0%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1302%20
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/igualtat?f%5B0%5D=field_tax_tipus_publicacio%3A1318
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/educacio?f%5b0%5d=field_tax_tipus_publicacio%3A1304
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Nota dades d’escolarització 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2011 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Nota%20de%20dades%20d'escolaritzaci%c3%b3 
Descripció: Mitjançant la publicació de dades obertes d’escolarització, es realitza una explotació 
de tots els nivells educatius. Aquesta publicació esdevé eina de treball per a agents socials 
diversos del territori: des de responsables d’educació municipals fins associacions i agències 
empresarials. 
 
 
Nota taxa escolarització 0-5 anys. 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2021 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Nota%20de%20dades%20d'escolaritzaci%c3%b3 
Descripció: Per una demanda del consell de les dones s’inicia aquesta publicació. S’estudia quin 
és el pes dels infants de 0 a 5 anys de la comarca que estan escolaritzats en llars d’infants. Es 
realitza una comparació territorial i temporal. Aquesta publicació esdevé eina de treball per a 
agents socials diversos del territori: des de responsables d’educació municipals fins associacions i 
agències empresarials. 
 
 
Nota de mobilitat per raó d’estudi 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2011 Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Nota%20de%20mobilitat%20per%20ra%c3%b3%20d'estudi 
Descripció: Mitjançant la publicació de dades obertes d’escolarització, es realitza una explotació 
de tots els nivells educatius. Aquesta publicació esdevé eina de treball per a agents socials 
diversos del territori: des de responsables d’educació municipals fins associacions i agències 
empresarials. 
 
 

https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Nota%20de%20dades%20d'escolaritzaci%c3%b3
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Nota%20de%20dades%20d'escolaritzaci%c3%b3
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Nota%20de%20mobilitat%20per%20ra%c3%b3%20d'estudi
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Dades municipals d’IRPF 

Periodicitat: Col·lecció (anual) Any inici: 2018 Format: PDF-XLS-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: 
http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Nota%20de%20les%20dades%20de%20l'IRPF%20per%20municipis 
Descripció: En el 2017 es realitza a nivell intern una exploració de les dades publicades per 
l’AEAT de l’IRPF a nivell municipal. A partir dels resultats obtinguts es considera realitzar una 
sèrie de productes derivats d’aquestes dades: Un informe de dades; un conjunt de fitxes 
municipals amb les dades bàsiques d’IRPF i un Excel interactiu de dades municipals. Aquest 
producte es millora any a any, es preveu per al 2020, ampliar la informació facilitada. 
 
 
Estructura empresarial del Baix Llobregat. Anàlisi del Sistema Anual de Balanços Ibèrics 
(SABI) 
Periodicitat: sense definir Any inici: 2018 Format:  PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball/el-baix-llobregat-%C3%A9s-la-comarca-amb-
major-facturaci%C3%B3-en-el-sector 
Descripció: Aprofitant l’informe que publica Diputació de Barcelona de l’anàlisi de l’estructura 
empresarial de la demarcació de Barcelona, l’OCBL publica una nota informativa tot recollint les 
dades comarcals publicades en aquest informe. L’objectiu d’aquesta publicació és ampliar els 
coneixements d’estructura empresarial amb aquesta font d’informació (SABI) que fins ara no 
s’havia emprat a nivell comarcal. La realització d’aquesta nota està subjecte a la disponibilitat de 
les dades (publicació de l’informe Estructura empresarial a la província de Barcelona). 
 
 
Observatori de Gènere Metropolità 

Periodicitat: Any inici: 2021 Format: - 
Destinataris: En un inici destinat a personal tècnic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona però les 
publicacions de l’Observatori estan en obert. 
Enllaç:  
https://www.amb.cat/ca/web/desenvolupament-socioeconomic/estudis-socioeconomics/detall/-/estuditerritorial/dones-
i-mercat-de-treball/12051867/11708 
Descripció:  
El 2021 s’inicia una col·laboració amb l’AMB amb la intenció de detectar els principals indicadors 
de biaix de gènere en el mercat de treball. Els principals productes que s’hi publiquen en aquests 
moments són: informe de dades; visualitzador de dades i producte de difusió. Aquest Observatori 
pretén créixer en contingut i difusió aquest any. 
 

http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Nota%20de%20les%20dades%20de%20l'IRPF%20per%20municipis
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball/el-baix-llobregat-%C3%A9s-la-comarca-amb-major-facturaci%C3%B3-en-el-sector
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball/el-baix-llobregat-%C3%A9s-la-comarca-amb-major-facturaci%C3%B3-en-el-sector
https://www.amb.cat/ca/web/desenvolupament-socioeconomic/estudis-socioeconomics/detall/-/estuditerritorial/dones-i-mercat-de-treball/12051867/11708
https://www.amb.cat/ca/web/desenvolupament-socioeconomic/estudis-socioeconomics/detall/-/estuditerritorial/dones-i-mercat-de-treball/12051867/11708
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Informe participació política de les dones (1) 

Periodicitat: Col·lecció (quadriennal) Any inici: 2011 Format: PDF-Web 
Destinataris: Consell de les Dones del Baix Llobregat, responsables de les entitats de l’Acord de 
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les 
entitats de l’Acord de concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix 
Llobregat, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: 
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/igualtat?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1209 
Descripció: Informe que analitza la composició de les llistes electorals de les eleccions 
municipals de 2023. L’objectiu d’aquest informe és analitzar quin lloc ocupen les dones a les 
llistes electorals de totes les candidatures municipals del Baix Llobregat; presència o absència de 
llistes cremallera; rotació en les candidatures... 
 
 
Informe participació política de les dones (2) 

Periodicitat: Col·lecció (quadriennal) Any inici: 2011 Format: PDF-Web 
Destinataris: Consell de les Dones del Baix Llobregat, responsables de les entitats de l’Acord de 
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les 
entitats de l’Acord de concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix 
Llobregat, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/igualtat?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1209 
Descripció: Informe que analitza el lloc que ocupen les dones en els ajuntaments del Baix 
Llobregat. S’estudia tant la presència de dones en els plenaris com en els cartipassos municipals. 
Des de 2015 s’estudia també la presència de dones en el govern del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 
 
Censos de població i habitatges 2021 

Periodicitat:  Any inici: 2023 Format: - 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina Web). 
Enllaç:  
Descripció: Aprofitant la publicació dels censos per part de l’INE, es realitzaran dos productes 
per part de l’OCBL, per una part, un avanç de dades amb les primeres dades publicades pel cens 
i una nota informativa amb les principals dades del cens d’habitatges. 
 

https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/igualtat?f%5b0%5d=field_tax_tipus_publicacio%3A1209
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/igualtat?f%5b0%5d=field_tax_tipus_publicacio%3A1209
https://www.ine.es/censos2021/index.html
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Reindustrialització 

Periodicitat: Any inici: 2022 Format: 

Destinataris: En un inici intern. Part de la seva producció tindrà una difusió oberta. 

Enllaç: 
Descripció: La diagnosi regular de l’estructura productiva de la comarca, les sessions de treball 
del CISE i els plenaris del CES posen en evidència la pèrdua del pes del sector industrial en el 
conjunt de l’economia de la comarca. En aquest sentit, l’any passat es va iniciar una recerca 
entorn al sector industrial que es manté enguany i s’inclou en les línies generals de treball de 
l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Acompanyament Local del Consell Comarcal. Entre les 
activitats ja previstes s’inclou l’elaboració i depuració d’una base de dades d’empreses i anuncis 
de tancaments temporals i permanents d’activitat. L’any passat, el producte que es va difondre i 
va tenir un considerable impacte va ser l’anàlisi de biaix de gènere del sector industrial. 
 
 
Projecte Observatori de la Cultura 

Periodicitat: Any inici: 2020 Format: 

Destinataris: En un inici intern. Part de la seva producció tindrà una difusió oberta. 

Enllaç: 
Descripció: Per al primer trimestre de 2023 es vol realitzar una diagnosi de la distribució de 
l’economia taronja al Baix Llobregat. Actuació condicionada a disposar de dades d’estructura 
productiva. 
 
 
Projecte Observatori de la Salut 

Periodicitat: Any inici: 2023 Format: 

Destinataris: En un inici intern. Part de la seva producció tindrà una difusió oberta. 

Enllaç: 
Descripció: Per una demanda del Consell de la Salut del Baix Llobregat, es realitzarà un 
producte anual de diagnosi d’equipaments i estat de la salut a la comarca. Enguany l’Observatori 
presentarà el producte de dades anuals i la difusió de les dades en les sessions de treball que es 
considerin.  
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Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat 

Periodicitat: Any inici: 2019 Format: 

Destinataris: En un inici intern. Part de la seva producció tindrà una difusió oberta. 

Enllaç: 
Descripció: Per aquest any es preveu que l’Observatori realitzi suport tècnic a les diferents taules 
de treball que es constitueixin. D’aquest suport tècnic podran  resultar estudis, anàlisis o informes 
que tinguin difusió externa. 
 
 
Millora i manteniment de la nova pàgina web 

Periodicitat: A demanda Any inici: 2017 Format: Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/ 
Descripció: Després del llançament de la nova pàgina web de l’Observatori en el primer trimestre 
de 2017 es preveu continuar millorant l’accessibilitat i estructura de la web com mantenint els 
continguts de la mateixa al llarg de 2022. 
 
 
Difusió productes a la web 

Periodicitat: A demanda Any inici:  Format: PDF-Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/ 
Descripció: Amb la nova web del Consell Comarcal i la major relació amb els mitjans de 
comunicació locals, s’ha donat una major importància a la difusió dels productes que publica 
l’OCBL. Així, per a cada producte que es publica es realitza una breu nota de premsa amb la 
síntesi de la informació continguda en aquest com un major esforç en la visualització de la 
informació. 
 

http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/
http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/
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Difusió productes a la web mitjançant visualització de la informació. Infografies. 

Periodicitat: A demanda Any inici: 2015 Format: Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/recursos/infografies 
Descripció: Aprofitant els recursos de visualització de dades disponible, l’OCBL treballa amb 
infografies per tal de millorar la difusió de la informació de les publicacions realitzades. Durant el 
2022 hem treballat amb els recursos infogràfics infogram, genially, powerBI i instamaps. Les 
infografies que es realitzen són de caràcter regular (per a ampliar la difusió dels informes 
mensuals d’atur, trimestrals de violència i turisme o anuals de turisme i socioeconòmics) o puntual 
(per a senyalar algunes publicacions puntuals realitzades per l’Observatori). 
 
 
Difusió productes a la web mitjançant visualització de la informació. Mapes. 

Periodicitat: A demanda Any inici: 2015 Format: Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: A descripció teniu els enllaços 
Descripció: Aprofitant els recursos de visualització de dades disponible, l’OCBL treballa amb 
mapes per tal de millorar la difusió de la informació de les publicacions realitzades.  
 
PIB BAIX LLOBREGAT. 2020. 
https://www.instamaps.cat/instavisor/760f88a6acd43166e350d2e32c4666db/PIB_PER_POBLACIO_OCUPADA._BAI
X_LLOBREGAT._2020..html 
https://www.instamaps.cat/instavisor/760f88a6acd43166e350d2e32c4666db/PIB_PER_POBLACIO_OCUPADA._BAI
X_LLOBREGAT._2020..html 
https://www.instamaps.cat/instavisor/760f88a6acd43166e350d2e32c4666db/PIB_PER_POBLACIO_OCUPADA._BAI
X_LLOBREGAT._2020..html 
 
DIFERÈNCIA DE MOVIMENTS ATRETS-GENERATS DELS ESTUDIANTS NO UNIVERSITARIS PER 
COMARQUES. 2021 
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=4a2fe39d615404548bf6982ab7bdefa3&3D=false#8/41.702/1.741 
 
% d’alumnat resident que estudia al mateix municipi. Estudis no universitaris. Baix Llobregat. 2021 
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=4a2fe39d615404548bf6982ab7bdefa3&3D=false#8/41.702/1.741 
 
VARIACIÓ AUTÒNOMS 3T 2022. BAIX LLOBREGAT 
https://www.instamaps.cat/instavisor/31094cfec6552d03e71a01cede5211b7/VARIACIO_(%25)_AUTONOMS_ES._3T
_2022._BAIX_LLOBREGAT.html#11/41.4386/1.9308 
 
VARIACIÓ ASSALARIATS 3T 2022. BAIX LLOBREGAT 
https://www.instamaps.cat/instavisor/23ffdc4e2d1714c96184774ba578c394/VARIACIO_(%25)_ASSALARIATS_DES.
_3T_2022._BAIX_LLOBREGAT.html#11/41.4386/1.9308 
 

http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/recursos/infografies
https://www.instamaps.cat/instavisor/760f88a6acd43166e350d2e32c4666db/PIB_PER_POBLACIO_OCUPADA._BAIX_LLOBREGAT._2020..html
https://www.instamaps.cat/instavisor/760f88a6acd43166e350d2e32c4666db/PIB_PER_POBLACIO_OCUPADA._BAIX_LLOBREGAT._2020..html
https://www.instamaps.cat/instavisor/760f88a6acd43166e350d2e32c4666db/PIB_PER_POBLACIO_OCUPADA._BAIX_LLOBREGAT._2020..html
https://www.instamaps.cat/instavisor/760f88a6acd43166e350d2e32c4666db/PIB_PER_POBLACIO_OCUPADA._BAIX_LLOBREGAT._2020..html
https://www.instamaps.cat/instavisor/760f88a6acd43166e350d2e32c4666db/PIB_PER_POBLACIO_OCUPADA._BAIX_LLOBREGAT._2020..html
https://www.instamaps.cat/instavisor/760f88a6acd43166e350d2e32c4666db/PIB_PER_POBLACIO_OCUPADA._BAIX_LLOBREGAT._2020..html
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=4a2fe39d615404548bf6982ab7bdefa3&3D=false%238/41.702/1.741
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=4a2fe39d615404548bf6982ab7bdefa3&3D=false#8/41.702/1.741
https://www.instamaps.cat/instavisor/31094cfec6552d03e71a01cede5211b7/VARIACIO_(%25)_AUTONOMS_ES._3T_2022._BAIX_LLOBREGAT.html#11/41.4386/1.9308
https://www.instamaps.cat/instavisor/31094cfec6552d03e71a01cede5211b7/VARIACIO_(%25)_AUTONOMS_ES._3T_2022._BAIX_LLOBREGAT.html#11/41.4386/1.9308
https://www.instamaps.cat/instavisor/23ffdc4e2d1714c96184774ba578c394/VARIACIO_(%25)_ASSALARIATS_DES._3T_2022._BAIX_LLOBREGAT.html#11/41.4386/1.9308
https://www.instamaps.cat/instavisor/23ffdc4e2d1714c96184774ba578c394/VARIACIO_(%25)_ASSALARIATS_DES._3T_2022._BAIX_LLOBREGAT.html#11/41.4386/1.9308
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VARIACIÓ EMPRESES 3T 2022. BAIX LLOBREGAT 
https://www.instamaps.cat/instavisor/bc5549135e548274804d25a96508e3ab/VARIACIO_(%25)_EMPRESES._3T_20
22._BAIX_LLOBREGAT.html#11/41.4386/1.9308 
 
ATLES DE DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA. Baix Llobregat 2019. 
 
Renda neta mitjana. Seccions censals del Baix Llobregat. 2019. 
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=54194d3bf58c6b1ca563cbbf364c923f&3D=false&embed=1#12/41.4
682/2.0273 
 
Ingressos per unitat de consum. Seccions censals del Baix Llobregat . 2019 
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=6835d5977b7c72f823dcfda1a7687cbb&3D=false&embed=1#11/41.
4342/1.8491 
 
2021 POBLACIÓ ESTRANGERA BAIX LLOBREGAT PER SECCIONS CENSALS 
https://www.instamaps.cat/instavisor/d0b6356b6d58fa03826c81adc92e8ded/Poblacio_estrangera_per_seccions_cen
sals._Baix_Llobregat._2021.html#11/41.4345/2.0558 
 
2021 POBLACIÓ ESTRANGERA PER CONTINENTS BAIX LLOBREGAT 
https://www.instamaps.cat/instavisor/ea47818cf875f2a9987927b6bda386ae/Poblacio_estrangera_per_continent_de_
nacionalitat_i_seccions_censals._Baix_Llobregat._2021.html#11/41.4435/2.0308 
 
2021 POBLACIÓ ESTRANGERA BAIX LLOBREGAT  
https://www.instamaps.cat/instavisor/9fbc285511cc59867a920e9afbb4cac7/Poblacio_estrangera_per_municipis._Bai
x_Llobregat._2021.html#11/41.4329/2.0387 
 
 
 
Difusió productes a la web de la XODEL 

Periodicitat: A demanda Any inici: 2014 Format: Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: http://xodel.diba.cat/ 
Descripció: Publicació a l’espai web de la Xarxa d’Observatoris de la Província de Barcelona 
dels productes més significatius i de major difusió de l’Observatori. Alhora, participació en la 
dinamització d’aquesta xarxa i creació de nous continguts. 
 

https://www.instamaps.cat/instavisor/bc5549135e548274804d25a96508e3ab/VARIACIO_(%25)_EMPRESES._3T_2022._BAIX_LLOBREGAT.html#11/41.4386/1.9308
https://www.instamaps.cat/instavisor/bc5549135e548274804d25a96508e3ab/VARIACIO_(%25)_EMPRESES._3T_2022._BAIX_LLOBREGAT.html#11/41.4386/1.9308
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=54194d3bf58c6b1ca563cbbf364c923f&3D=false&embed=1#12/41.4682/2.0273
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=54194d3bf58c6b1ca563cbbf364c923f&3D=false&embed=1#12/41.4682/2.0273
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=6835d5977b7c72f823dcfda1a7687cbb&3D=false&embed=1#11/41.4342/1.8491
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=6835d5977b7c72f823dcfda1a7687cbb&3D=false&embed=1#11/41.4342/1.8491
https://www.instamaps.cat/instavisor/9fbc285511cc59867a920e9afbb4cac7/Poblacio_estrangera_per_municipis._Baix_Llobregat._2021.html#11/41.4329/2.0387
https://www.instamaps.cat/instavisor/9fbc285511cc59867a920e9afbb4cac7/Poblacio_estrangera_per_municipis._Baix_Llobregat._2021.html#11/41.4329/2.0387
http://xodel.diba.cat/
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Difusió productes a la web estudis locals 

Periodicitat: A demanda Any inici: 2017 Format: Web 
Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: http://www.estudislocals.cat 
Descripció: A iniciativa de la Diputació de Barcelona es posa en marxa la web estudis locals (el 7  
de febrer es preveu el seu llançament). Entre d’altres objectius es vol difondre l’activitat analítica 
local de les entitats de la demarcació, així es recolliran tots aquells estudis i publicacions realitzats 
al Baix Llobregat on l’objecte d’estudi sigui la comarca. L’OCBL recollirà en els primers mesos de 
l’any aquestes publicacions per tal de ser difosos en la nova pàgina web. 
 
 
Dinamització del compte twitter 

Periodicitat: A demanda Any inici: 2011 
815 seguidors Format:  

Destinataris: Agents econòmics, polítics i socials del Baix Llobregat, personal tècnic dels 
ajuntaments de la comarca, altres observatoris, població en general (pàgina web). 
Enllaç: https://twitter.com/observatoribl 
Descripció: Elaboració i publicació de piulades referents als productes que es publiquen a 
l’Observatori. Cada producte té una mitjana de 5 tuits.  
Al gener de 2023 tenim 1.074 seguidors (48 més que l’any passat), seguim a 227 tuitaires, 
formem part de 41 llistes dels usuaris i s’han publicat més de 500 tuits. 
 
 
Consultes  

Periodicitat: A demanda i regulars Any inici: 1993 
 

Format: Web, paper, CD, 
DVD... 

Destinataris: Tothom que accedeixi al servei de consultes de l’Observatori 

Enllaç: https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/servei_de_consultes 
Descripció: Atenció a les consultes directes, internes (del propi Consell Comarcal del Baix 
Llobregat) i externes. Les consultes poden ser de qualsevol àmbit de treball de l’OCBL i poden 
ser de caràcter permanent o puntual. El temps de resolució de les consultes no sol superar un dia 
des de la recepció de la demanda. El mitjà de recepció de les consultes pot ser electrònic (pàgina 
web o correu electrònic), telefònic o presencial. S’inclouen consultes de diferents mitjans de 
comunicació i entrevistes a ràdios locals, consultes d’estudiants universitaris i d’institut per a 
treball de recerca o consultes d’empreses que sol·liciten dades per a estudis de mercat. 
El perfil de les consultes del 2022 és el següent: 
 
 
 
 
 

http://www.estudislocals.cat/
https://twitter.com/observatoribl
https://www.elbaixllobregat.cat/observatori/servei_de_consultes
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CONSULTES  OCBL 2022

Tipus de consulta Via difusió consulta
Permanent 53 Correu electrònic 102
Puntual 57 Telèfon 5
Total 110 Personat 3

Web 0
Entitat que realitza la consulta Total 110
Ajuntaments 82
Sindicats o associacions empresarials 1
Empreses 3 Tipus d'informació
Particulars 0 Treball 79
Mitjans de comunicació 2 Economia 7
Consell Comarcal 19 Turisme 6
Altres entitats 3 Demografia 4
Total 110 Joventut 2

Igualtat 1
Via utilitzada per fer la consulta Altres 11
Correu electrònic 44 Total 110
Telèfon 5
Personat 3
Web 5
Cap (consulta permanent) 53
Altres 0
Total 110  
 
 
Presentació de productes i jornades d’anàlisi socioeconòmica 

Periodicitat: A demanda. Any inici:  Format:  
Destinataris: Responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al 
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de 
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres 
observatoris, població en general. 
Enllaç: 
Descripció: Participació en jornades d’anàlisi socioeconòmica i/o presentacions de productes, 
l’objectiu de les quals és fer difusió de la informació que treballa l’Observatori d’una manera més 
directa i aplicada. 
 
 
Col·laboració amb altres àrees i departaments del Consell Comarcal 

Periodicitat: A demanda. Any inici: Format: 

Destinataris: Altres àrees i departaments del Consell Comarcal. 

Enllaç:  
Descripció: Col·laboració activa aportant coneixement de l’Observatori a altres àrees i  
Departaments del propi Consell Comarcal. Majoritàriament aquesta col·laboració es realitza sota 
demanda de les àrees i departaments.  
En el 2022 les àrees que més han comptat amb  la col·laboració de l’Observatori han estat: 
Igualtat, Presidència, Gerència, Promoció Econòmica i Consorci de Turisme. En el 2023 ja es 
preveuen aquestes col·laboracions: 
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Àrea de Desenvolupament Econòmic:  

a) Seguiment de programes,  
b) Càpsules formatives per a personal de programes, 
c) Participació en diagnosis de programes,  
d) Participació en l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i  
e) Col·laboració amb el programa de Reindustrialització. 

Consorci de Turisme del Baix Llobregat:  
a) Participació en les dades d’ocupació hotelera. 
b) Seguiment del projecte de turisme sostenible 

Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials:  
a) Col·laboració regular preparatòria de les comissions de treball i jornades. 

Oficina de Projectes Europeus 
Consell Econòmic i Social: 

a) Participació en les sessions de treball 
b) Realització de documents de debat i reflexió entorn la realitat social i econòmica de la 

comarca. 
 
 
Càpsules formatives 

Periodicitat: Regular Any inici: 2023 Format:  

Destinataris: Segons demanda 

Enllaç:  
Descripció: Arran d’una demanda dels projectes d’orientació laboral de l’àrea, enguany 
s’iniciaran una sèrie de càpsules formatives entorn la situació actual del mercat de treball. Pel 
2023 tenim previstes dues càpsules, una adreçada a referents d’ocupació juvenil i altra al 
programa Orienta. 
 
 
Participació en la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament  Econòmic Local 

Periodicitat: Regular Any inici:  Format:  
Destinataris: Consell Comarcal del Baix Llobregat, Diputació de Barcelona i altres Observatoris 
membres de la Xarxa. 
Enllaç:  
Descripció: Participació en les reunions periòdiques i grups de treball de la XODEL.  
Per al 2020 es preveu la participació en els grups de treball  de formació professional i 
envelliment i desenvolupament local. Respecte als grups de treball restants, l’OCBL participarà en 
les sessions de treball tot aportant el coneixement adquirit. 
Participació activa en la comunitat virtual xodel.diba.cat mitjançant la difusió d’articles o ponències 
relacionades amb la tasca de la XODEL i la participació en els diferents debats que puguin sorgir. 
Per al 2020 es preveu l’assistència a jornades, formació i la visita a centres de recerca. 
 

http://xodel.diba.cat/
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Espai intern de recerca 

Periodicitat: Regular Any inici:  Format:  

Destinataris: Observatori Comarcal del Baix Llobregat, Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Enllaç:  
Descripció: L’espai intern de recerca vol reflexionar sobre diferents temes que sovint no es 
tracten en la feina del dia a dia però que poden ser susceptibles de ser treballats des de 
l’Observatori per tal de millorar el seu servei. Aquest any destinarem aquest espai al projecte 
eines de mesura de la precarietat en el mercat de treball a l’àmbit local. 
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Observatori de desenvolupament local del Berguedà (informació del  2022) 
 

Entitat: Agència de Desenvolupament del Berguedà  

 
Responsable tècnic: Joan Colomer 

Adreça: Plaça Sant Joan, 16 1r. pis 

Municipi: Berga CP: 08600 

Telèfon: 938 247 700 Correu electrònic: agencia@adbergueda.cat 

Web: www.adbergueda.cat/territori 

Xarxes socials:  
Facebook: https://www.facebook.com/adbergueda 
Twitter: https://twitter.com/ADBergueda 
Youtube: http://www.youtube.com/user/ADBergueda 
Instagram: adbergueda  -  elbergueda 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/agencia-
de-desenvolupament-del-bergueda 
 

 

Àmbit territorial: Comarca del Berguedà (àmbit territorial supramunicipal de 31 municipis). 
Any inici: 1990 
Missió: L’Observatori de Desenvolupament Econòmic genera i recull la informació sobre 
l’evolució de l’ocupació i del teixit econòmic de la comarca per tal de proporcionar als agents 
implicats en el desenvolupament de la comarca del Berguedà eines de reflexió i informació útil per 
facilitar la presa de decisions, la diagnosi, la planificació d’accions i la seva priorització en matèria 
d’ocupació i desenvolupament econòmic i social. 
Igualment, es tracta d’una eina de suport al marc de l’Oficina de Gestió Estratègica per donar 
suport tant a la dimensió executiva com a la participativa en l’estructura de desenvolupament 
econòmic territorial comarcal que és l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 
 

Objectius: Identificar objectius mesurables en matèria socioeconòmica a les accions i respondre 
a les demandes dels agents del territori en matèria d’informació socioeconòmica a través de: 

•El coneixement de la realitat social i econòmica de la comarca. 
•Dades objectives de l’evolució de l’activitat econòmica i el mercat de treball. 
•Suport a la presa de decisions en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació. 
•Suport a la presa de decisions i la planificació dels agents econòmics i socials vers una 
perspectiva estratègica d’elaboració de polítiques de desenvolupament comarcal. 
•Suport en els processos de seguiment i avaluació de les polítiques públiques per una 
implantació més eficient de les mateixes. 
• Difusió d’anàlisis d’activitat econòmica adaptats a necessitats dels agents econòmics i socials. 
•Realització i difusió d’estudis realitzats transversalment amb els diferents serveis de l’Agència. 
•Comunicació, notes de premsa i facilitació d’informació socioeconòmica via web. 
•Elaboració i desplegament de l’Estratègia Berguedana 2020-2025 i del seu Pla d’Acció. 
•Participació en xarxes i projectes, tant nacionals com internacionals. 

Recursos humans: 1 tècnic al 100%, 1 tècnic al 50%, 1 administratiu/va al 10% 

mailto:agencia@adbergueda.cat
http://www.adbergueda.cat/territori
https://www.facebook.com/adbergueda
https://twitter.com/ADBergueda
http://www.youtube.com/user/ADBergueda
https://www.linkedin.com/company/agencia-de-desenvolupament-del-bergueda
https://www.linkedin.com/company/agencia-de-desenvolupament-del-bergueda
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Productes i serveis 
 

Pacte per la Reactivació Econòmica del Berguedà 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2020 Format: PDF 
Destinataris: Agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com empreses, 
entitats i autònoms; i ciutadania en general. 
Enllaç: En elaboració. 
Descripció: Aquest document pretén establir el full de ruta a seguir a curt termini per poder 
pal·liar els efectes de l’emergència sanitària de la COVID-19, tant en l’àmbit de la cohesió i 
atenció social com de la dinamització econòmica i establir les línies d’actuació i accions 
prioritàries per donar una sortida justa social, econòmic i ambientalment al territori 
 
 
Butlletí dades atur 

Periodicitat: Mensual Any inici: 2005 Format: Infografia, Web, 
xarxes socials 

Destinataris: Agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic 
general interessat. 
Enllaç: https://www.adbergueda.cat/territori/observador-del-bergueda/infoatur  
Descripció: Butlletí d’informació socioeconòmica comarcal de caràcter permanent que s’edita 
amb periodicitat mensual. Recull i anàlisi de dades d’atur registrades del mes. L’anàlisi de les 
dades es realitza de forma segregada en funció del sexe, edat, nivell d’estudis, sector econòmic, i 
durada de la demanda. La difusió es realitza internament en tots els serveis de l’Agència i 
externament d’accés públic via web, xarxes socials i butlletí electrònic. Producte: Infografia 
mensual de dades d’atur comarcal. 
 
 
Butlletí dades contractació 

Periodicitat: Mensual Any inici: 2005 Format: Infografia, Web, 
xarxes socials 

Destinataris: Agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic 
general interessat. 
Enllaç: https://www.adbergueda.cat/territori/observador-del-bergueda/infocontractacio  
Descripció: Butlletí d’informació socioeconòmica comarcal de caràcter permanent que s’edita 
amb periodicitat mensual.  Recull i anàlisi de dades de contractació laboral registrades del mes. 
L’anàlisi de les dades es realitza de forma segregada en funció del sexe, edat, nivell d’estudis, 
sector econòmic, i tipus de contracte. La difusió es realitza internament en tots els serveis de 
l’Agència i externament d’accés públic via web, xarxes socials i butlletí electrònic. Producte: 
Infografia mensual de dades de contractació comarcal. 

https://www.adbergueda.cat/territori/observador-del-bergueda/infoatur
https://www.adbergueda.cat/territori/observador-del-bergueda/infocontractacio
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Infografia dades ocupació turística 

Periodicitat: Semestral Any inici: 2016 Format: Infografia, web, xarxes socials 
Destinataris: Agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic 
general interessat. 
Enllaç: https://www.adbergueda.cat/territori/observador-del-bergueda/infoturisme  
Descripció: Butlletí d’informació socioeconòmica de caràcter permanent que s’edita amb 
periodicitat de Setmana Santa i els mesos de juny a setembre. Recull i anàlisi de dades 
d’ocupació turística del mes en allotjament de turisme rural, hotels i càmpings, i la seva 
comparativa amb la província. La difusió es realitza internament en tots els serveis de l’Agència i 
externament d’accés públic via web, xarxes socials i butlletí electrònic. Producte: Infografia de 
dades d’ocupació turística comarcal. 
 
 
Infografia dades activitat econòmica 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2018 Format: Infografia, Web, xarxes socials 
Destinataris: Agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic 
general interessat. 
Enllaç: https://www.adbergueda.cat/territori/observador-del-bergueda/infoeconomia  
Descripció: Butlletí d’informació socioeconòmica comarcal de caràcter permanent que s’edita 
amb periodicitat trimestral. Recull i anàlisi de dades de les empreses i la seva evolució i pes per 
sectors. La difusió es realitza internament en tots els serveis de l’Agència i externament d’accés 
públic via web, xarxes socials i butlletí electrònic. Producte: Infografia trimestral de dades 
d’activitat econòmica. 
 
 
Informe socioeconòmic anual de la comarca del Berguedà 
Periodicitat: Anual Any inici: 2005 Format: Web, PDF 
Destinataris: Agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic 
general interessat. 
Enllaç: https://www.adbergueda.cat/territori/observador-del-bergueda  
Descripció: Informe anual de caràcter permanent del resum de les dades socioeconòmiques 
comarcals. Recull i anàlisi de dades de demografia, activitat econòmica, atur, població activa. 
Producte: Butlletí anual de dades socioeconòmiques comarcals. 

https://www.adbergueda.cat/territori/observador-del-bergueda/infoturisme
https://www.adbergueda.cat/territori/observador-del-bergueda/infoeconomia
https://www.adbergueda.cat/territori/observador-del-bergueda
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Informe Trimestral Agència Desenvolupament del Berguedà 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2020 Format: Web, PDF, paper 
Destinataris: Agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic 
general interessat així com d’altres administracions públiques. 
Enllaç: https://www.adbergueda.cat/agencia/documentacio-oficial  
Descripció: Informe trimestral de caràcter permanent del recull d’activitats realitzades, i avaluació 
i seguiment dels programes mitjançant indicadors numèrics i qualitatius. Productes:  

- Informe 1r Trimestre 2022 
- Informe 2n Trimestre 2022 
- Informe 3r Trimestre 2022 
- Informe 4t Trimestre 2022 

 
 
Memòria anual Agència Desenvolupament del Berguedà 
Periodicitat: Anual Any inici: 2013 Format: Web, PDF, paper 
Destinataris: Agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic 
general interessat així com d’altres administracions públiques. 
Enllaç: https://www.adbergueda.cat/agencia/documentacio-oficial  
Descripció: Memòria anual de caràcter permanent del recull d’activitats realitzades, i avaluació i 
seguiment dels programes mitjançant indicadors numèrics i qualitatius. Producte: Memòria anual 
d’indicadors de seguiment i avaluació. 
 
 
Estratègia i Pla d’acció comarcal de promoció econòmica 

Periodicitat: Anual Any inici: 2018 Format: PDF 

Destinataris: Personal directiu i executiu de l’Agència, el Consell Comarcal i els Ajuntaments. 

Enllaç: https://www.adbergueda.cat/territori/estrategia-berguedana  
Descripció: Actualització Estratègia Berguedana 2020-2025 i redacció del Pla d’Acció comarcal 
de promoció econòmica 2020-2025. Seguiment i avaluació anual de les actuacions previstes en el 
pla d’acció. Producte: Document Estratègia Berguedana 2025, Pla d’Acció Berguedà 2020-2025 i 
informe anual de seguiment del Pla d’Acció de promoció econòmica del Berguedà. 
 

https://www.adbergueda.cat/agencia/documentacio-oficial
https://www.adbergueda.cat/agencia/documentacio-oficial
https://www.adbergueda.cat/territori/estrategia-berguedana
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Suport a la planificació i diagnosi territorial 

Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format: PDF 

Destinataris: Personal directiu i executiu de l’Agència, el Consell Comarcal i els Ajuntaments. 

Enllaç: https://www.adbergueda.cat/territori/projectes-territorials  
Descripció: Realització de documents i participació activa en la planificació i diagnosi local i 
comarcal a demanda de serveis o programes de l’Agència o els agents públics. Productes: 

- Redacció de plans d’acció específics a demanda d’Ajuntaments o entitats 
- Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial PECT_Berguedà en l’àmbit energètic 

i forestal en el marc de la política europea 2014-2020. 
- Projecte d’inserció laboral – El Berguedà, en ruta femenina 
- Projecte per promoure el treball digne, la millora competencial i el creixement econòmic- 

Treball, Talent i Tecnologia  
- Projecte Xarxa de Productes de la Terra 
- Projectes Innovadors i Experimentals “Economia circular al Berguedà”.  
- Projectes Innovadors i Experimentals “Servei d’atenció a les persones”. Envelleix al 

Berguedà 
- Projecte d’economia social i solidària en cooperatives de serveis “COOPdeserveis” 
- Mapa de projectes estratègics locals del ITPB 

 
 
Suport i acompanyament al món local  

Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format: PDF 

Destinataris: L’Agència, el Consell Comarcal i els Ajuntaments. 

Enllaç:  
Descripció: Assistència i suport tècnic en la petició d’actuacions estratègicament clau pel territori 
i en la realització de sol·licituds, memòries i justificacions de caràcter supramunicipal i comarcal:  

- Plans de Treball als Barris 
- Programes de suport i acompanyament a la planificació estratègica  
- Pla d’internacionalització de Bagà 
- Plans de foment territorial del turisme 
- Plans de sostenibilitat turística 
- Plans de Internacionalització Turística 
- Programa Treball, Talent i Tecnologia al Berguedà: Activitats al Món Agrari del Berguedà 

 

https://www.adbergueda.cat/territori/projectes-territorials
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Oficina de relacions internacionals 

Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format: PDF 
Destinataris: Agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic 
general interessat. 
Enllaç: https://www.adbergueda.cat/territori/projectes-territorials 
Descripció: Considerem que les aliances que s’estableixen participant en programes europeus 
són un gran valor afegit pel territori. El foment del pensament europeu en el món local i 
l’assistència tècnica als ajuntaments per impulsar el desenvolupament dels projectes estratègics 
territorials extrapolant la visió local a una global de planificació territorial és clau pel 
desenvolupament futur del territori. Programes concrets: 

- Coordinació i assistència tècnica projectes PO FEDER  2014-2020 
- Participació Xarxa ACTE de Associació de Ciutats Tèxtils Europees 
- Poctefa “Nattur” 
- Joves per les muntanyes emblemàtiques mediterrànies Y4EMM 
- Muntanyes Emblemàtiques del Mediterrani 
- Projecte Erasmus+ 
- Programa Interreg Emblematics 
- Suport al Casal d’Europa del Berguedà 
- Petició d’ajuts comarcals en el marc de les convocatòries: Poctefa, Interreg. 

 
 
Certificacions i reconeixements 

Periodicitat: Anual Any inici: 2017 Format: Web, PDF i xarxes 
Socials 

Destinataris: Agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat. 

Enllaç: https://www.adbergueda.cat/territori/projectes-territorials 
Descripció: Assistència i suport tècnic en la certificació i reconeixements per garantir el 
compliment dels requisits de sostenibilitat i millora continua, a partir d’una certificació voluntària i 
independent. Aquests certificats i reconeixements donen un plus de qualitat als establiments 
adherits, ja siguin privats o públics: ajuntaments, administracions, comerços, establiments 
turístics,... Programes concrets: 

- Biosphere 
- Green Destinations 

https://www.adbergueda.cat/territori/projectes-territorials
https://www.adbergueda.cat/territori/projectes-territorials


 
 

97 

 
 
Organització de jornades, seminaris i articles d’opinió 

Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format: Web, PDF 

Destinataris: Els agents de la comarca tant públics com privats i la ciutadania en general. 

Enllaç: https://www.adbergueda.cat/formacio/cursos-i-formacions  
Descripció: Organització de jornades i seminaris d’interès per a la reflexió i el debat pel territori, 
així com d’articles d’opinió monogràfics de regularitat mensual pels mitjans de comunicació: 
- Renovació i millora tecnològica de la web de promoció econòmica www.adbergueda.cat i 

elaboració de manuals i publicacions per la promoció territorial. 
- Articles d’opinió i programes TV Berguedà. 
- Càpsules de capacitació tècnica i/o directiva. 
- Jornades de transferència i innovació: webinars, hackatons, seminaris inspiradors,... 
- Sessions “Berguedà Terra d’Idees” per fomentar la captació i retorn de població i emprenedors 
 
 
Participació en xarxes territorials 

Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format: Reunions xarxes 

Destinataris: Tècnics de l’Agència. 

Enllaç:  
Descripció: Assistència i participació en les xarxes territorials estratègiques de Diputació tals 
com XODEL, XPEL i XATIC (Xarxa de Turisme Industrial), Marca Pirineus i Xarxa Tècnics 
Turisme de la província de Barcelona. Indirectament de forma transversal amb altres tècnics de 
l’Agència en la xarxa de productes de la terra, XALOC, Xarxa de pobles i ciutats per la 
sostenibilitat; REDEL Red de entidades para el desarrollo local, Xarxa Emprèn de la Generalitat i 
ACTE Espanya. 
 
 
Servei d’atenció de consultes i informes específics 

Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format:  
Destinataris: Personal tècnic i directiu dels diferents serveis de l’Agència, el Consell Comarcal, 
els Ajuntaments i altres en general. 
Enllaç:  
Descripció: Informes i respostes a peticions i consultes que recullen dades específiques 
comarcals i locals relacionades amb el teixit empresarial, la demografia, el mercat de treball, etc. 
La demanda sol provenir del consell executiu de l’Agència o en la col·laboració en l’elaboració 
d’estudis concrets, petició de dades per part dels mitjans de comunicació locals i del servei 
d’inclusió social del Consell Comarcal.  
Assistència tècnica als altres serveis de l’Agència per la facilitació de les dades 
socioeconòmiques per la petició d’ajuts a programes de la Generalitat de polítiques de 
desenvolupament econòmic i polítiques actives d’ocupació.  

https://www.adbergueda.cat/formacio/cursos-i-formacions
http://www.adbergueda.cat/
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Elaboració d’estudis i informes 

Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format: Web, PDF 

Destinataris: Agents públics i privats de la comarca. 

Enllaç: https://www.adbergueda.cat/agencia/documentacio-oficial  
Descripció: Realització d’estudis puntuals, en el marc de l’Oficina de Gestió Estratègica i amb  el 
suport de l’Observatori de Desenvolupament del Berguedà, de caràcter monogràfic sobre el 
territori, els sectors productius o d’impacte econòmic i social: 

- Mapa formatiu, anàlisi de les necessitats formatives del Berguedà 
- Creació de diferents Censos per la promoció econòmica del territori: Comerços, 

empreses TIC, empreses turístiques,... 
- Manteniment cens i base de dades de polígons industrials. 
- Elaboració del Pla de dinamització comercial comarcal 
- Elaboració del Pla de marketing de Turisme del Berguedà 2020-2025 
- Estudi del grau d’innovació  

 
 

 
 
Participació en grups de treball 

Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format:  
Destinataris: Personal tècnic i directiu dels diferents serveis de l’Agència, el Consell Comarcal, 
els Ajuntaments i altres en general. 
Enllaç:  
Descripció: Creació i participació de diversos grups de treball: 
- Creació grup de treball sobre envelliment i DEL i desenvolupament de material comunicatiu 

amb eines i recursos.  
- Participació en el grup de treball de Colònies Industrials (tècnics Ajuntaments, CCB i ACEB). 

Col·laboració i participació en projectes supralocals 

Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format:  

Destinataris: Agents públics i privats de la comarca. 

Enllaç: www.adbergueda.cat  
Descripció: Concepció, participació i impuls de projectes supramunicipals que poden ser 
considerats estratègics i tractors per la comarca tals com: 
- Impuls de l’Economia Circular al Berguedà 
- Impuls del projecte d’emprenedoria a les escoles de primària i secundària de la comarca 
- Creació d’una xarxa de persones emprenedores 
- Creació de cooperatives serveis neteja i atenció a les persones 
- Ecosistema emprenedor en l’àmbit de l’esport i la salut  
- Alineació i encomanes amb l’Associació de Desenv. Rural Catalunya Central LEADER.   

https://www.adbergueda.cat/agencia/documentacio-oficial
http://www.adbergueda.cat/
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Observatori de desenvolupament local del Maresme 
 

Entitat: Consell Comarcal del Maresme 

 
 

Responsable tècnic: Alícia Consegal Coderch 

Adreça: Plaça Miquel Biada, 1 

Municipi: Mataró CP: 08301 

Telèfon: 937 411 616 Correu electrònic: observatori@ccmaresme.cat 

Web: www.ccmaresme.cat/observatori Xarxes socials: @ccmaresme 
 

Àmbit territorial: Comarca del Maresme 
Any inici: 1996 

Missió: Dotar d’informació i coneixement de la realitat comarcal en diversitat d’àmbits temàtics. 
 

Objectius: Cercar, observar i analitzar variables i indicadors d’interès per la comarca i els seus 
municipis a partir dels quals generar coneixement sobre les realitats comarcals i posar-lo a l’abast 
dels diferents agents que actuen al territori amb l’objectiu que sigui un suport i/o punt de partida 
en les seves funcions de planificació i presa de decisions a l’hora de planificar polítiques i 
estratègies per al desenvolupament local de la comarca. 
 

Recursos humans:  
1 tècnica de l’Observatori al 100% 
1 tècnica comunicació per a tasques de difusió i gestió de la web i 1 tècnica suport comunicació 
per tasques de maquetació. 10-15% 
 

mailto:observatori@ccmaresme.cat
http://www.ccmaresme.cat/observatori


 
 

100 

 
 

Productes i serveis 
 

Report d’atur 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2009 Format: Web-infogràfic 
Destinataris: Tècnics i regidors de promoció econòmica dels municipis de la comarca així com 
les seves alcaldesses i alcaldes, grups polítics municipals i comarcals, govern i gerència del 
Consell Comarcal del Maresme, entitats integrants de l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i 
l’Ocupació del Maresme. Mitjans de comunicació i ciutadania en general. 
Enllaç: Report d'atur 
Descripció: Informe mensual en què fem el seguiment de l’evolució de l’atur registrat en el 
conjunt de la comarca en relació al mes anterior i l’any anterior. La informació s’ofereix per a 
diferents variables. Més sintèticament, s’inclou informació de la província i de Catalunya, com a 
àmbits de referència, i també dels municipis de la comarca. Oferim la taxa d’atur. 
 
 

Ocupació. Persones ocupades i llocs de treball ocupats segons residència padronal.  
Periodicitat: Mensual Any inici: 2020 Format: Infogràfic interactiu 
Destinataris: Tècnics d’ocupació i/o promoció econòmica dels municipis de la comarca. També 
càrrecs electes i gestors comarcals i municipals, grups polítics, altre personal tècnic, entitats i 
agents del territori i població en general. 
Enllaç: Persones ocupades i llocs de treball 
Descripció: Seguiment del volum  de població ocupada resident a la comarca i als seus 
municipis així com de les característiques dels llocs que ocupen, considerant, en ambdós casos, 
les diferents variables disponibles, personals, econòmiques i laborals (sexe, sexe i grup d’edat, 
sectors, relació laboral, tipus contracte, tipus jornada...).  
El format és infogràfic (infografia interactiva) amb enllaç únic permanent a la web, de manera que 
no hi ha un històric. La informació dels municipis s’ofereix de manera descarregable (descàrrega 
de dades).  
*Un dels objectius de l’any és la construcció d’una visualització en PowerBI en què es puguin fer 
tries per municipis, sectors, etc. I s’actualitzi automàticament. NOU(?)*  
 

https://www.ccmaresme.cat/serveis-als-municipis/observatori/mon-laboral/
https://www.ccmaresme.cat/persones-ocupades-i-llocs-de-treball/
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Informe trimestral sociolaboral municipal 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2004 Format: Infogràfic interactiu 
i PDF 

Destinataris: Àrea de promoció econòmica de cada ajuntament sol·licitant. Servei/producte sota 
conveni. Finalment, l’any 2022 aquest servei va oferir-se a 13 ajuntaments. Per l’any 2023, la 
situació a principi d’any, és que mantenim el servei per a 12 ajuntaments. Suposarà l’elaboració 
de 48 informes l’any.  
Enllaç: Donada la naturalesa del servei, el CCM no en fa difusió pública. 
Descripció: Informe de periodicitat trimestral de temàtica sociolaboral. Analitzem el 
comportament i l’evolució de diferents variables/indicadors de cada municipi en comparació amb 
els referents al conjunt de la comarca i, puntualment, de la província i de Catalunya.  
*NOU Per aquest any 2023 hem redissenyat l’informe i l’oferirem en format infogràfic (infografia 
interactiva) cosa que li confereix un millor aspecte i presència. Cada municipi comptarà amb un 
espai privat a la pàgina web de l’Observatori on podrà consultar la infografia interactiva, sense 
perjudici d’allò a què obliga el conveni que és la presentació d’un informe en format PDF.* 
Estructura: llocs de treball i teixit productiu; població ocupada i caracterització de l’ocupació; atur 
registrat; contractació. El contingut segueix sent el mateix encara que amb una petita ampliació 
de períodes de comparatives temporals. 
A final d’any elaborem un document addicional (PDF) amb la informació procedent del DIRCE.  
 
 

Informe trimestral sociolaboral del Maresme 
Periodicitat: Trimestral Any inici: 2004 Format: Maquetació-PDF 
Destinataris: Tècnics dels municipis de la comarca, càrrecs electes de diferents rangs, grups 
polítics locals i comarcals, entitats integrants de l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i 
l’Ocupació del Maresme, altres actors i agents de la comarca, ciutadania en general. 
Enllaç: Informe trimestrals sociolaborals comarcals 
Descripció: Informe trimestral de temàtica sociolaboral en què analitzem el comportament i 
l’evolució de diferents variables i indicadors a escala comarcal i comparats a escala provincial i 
catalana. S’hi inclou informació estadística dels municipis de la comarca. 
La informació municipal està inclosa en cada capítol en lloc de fer-ne un capítol a part, cosa que 
integra aquesta informació amb la de la comarca i, per tant, en facilita la interpretació. Quant a 
l’anàlisi, posem l’èmfasi en la comparativa interanual per bé que no deixem de banda la 
conjuntural, de gran rellevància a la nostra comarca. Estructura: síntesi d’indicadors, llocs de 
treball i model productiu, ERO, població ocupada i caracterització de l’ocupació, atur registrat i 
persones beneficiàries de prestacions, contractació i sinistralitat laboral. 
En el número referent al quart trimestre de l’any incorporarem la informació procedent del 
DIRCE. 

https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/mon-laboral/
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Sinistralitat laboral al Maresme 
Periodicitat: Trimestral i anual Any inici: 2004 Format: Infogràfic  
Destinataris: Tècnics dels municipis de la comarca, càrrecs electes de diferents rangs, grups 
polítics locals i comarcals, entitats integrants de l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i 
l’Ocupació del Maresme, altres actors i agents de la comarca, ciutadania en general. 
Enllaç: Sinistralitat laboral al Maresme 
Descripció: *Com a novetat de l’any 2022, i que no quedà recollida en la fitxa d’inici d’any, vam 
ampliar-ne el contingut així com també vam modificar-ne el disseny. Ara s’hi inclou no només 
informació referent als accidents laborals amb resultat de baixa sinó també d’aquells sense baixa i 
els que tenen lloc in itinere cosa que ha redimensionat la problemàtica*. Informe trimestral 
d’escala comarcal en què analitzem el comportament i l’evolució dels accidents laborals amb 
resultat de baixa, sense baixa i in itinere a la comarca d’acord amb diferents variables disponibles 
com el sexe, el grau de gravetat, el sector econòmic i la divisió econòmica. Calculem l’índex 
d’incidència de la sinistralitat de la comarca, la província i de Catalunya pels diferents sectors 
d’activitat.  
Informe en format infogràfic. 
A l’inici de l’any següent elaborem un informe anual. 
 
 

Situació laboral de les indústries tèxtils al Maresme  

Periodicitat: Anual Any inici: 2004 Format: informe PDF i 
infografia de síntesi 

Destinataris: Associació d’empresaris de gèneres de punt de Mataró i Maresme (ASEGEMA) i 
Centre Tecnològic empresarial de Mataró i Maresme, S.A- CETEMMSA-Fundació EURECAT. Per 
extensió, Taula de Política Industrial, tècnics i càrrecs electes de promoció econòmica de la 
comarca, grups polítics, entitats integrants de l’Acord, empreses/empresaris interessats i 
ciutadania en general 
Enllaç: Situació laboral indústries tèxtils 
Descripció: Informe anual d’anàlisi de les variables del mercat de treball específiques de les 
indústries tèxtils. És a dir, analitzem les seccions econòmiques 13-Indústria tèxtil i 14-Confecció 
de peces de vestir de la CCAE-2009 de forma separada i, també, de forma agregada. 
L’origen d’aquest producte rau en l’arrelament històric d’aquestes indústries a la comarca i, 
concretament, en l’encàrrec que les dues entitats citades més amunt van fer al seu dia a 
l’Observatori.  
Fem un seguiment del comportament i l’evolució de diferents paràmetres; llocs de treball i teixit 
empresarial, atur registrat, contractació laboral i contractació per ocupacions primàries, 
procediments de regulació de l’ocupació, amb les diferents variables disponibles en cada cas. 
Aquest producte queda supeditat a la disposició de les dades necessàries i el grau de detall de 
les mateixes. Les edicions 2021 i 2022 amb la informació referent als 2020 i 2021, 
respectivament, no es van poder elaborar per la manca de dades. Si es pot reprendre mirarem si 
canviem el format o no. 

https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/mon-laboral/
https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/sectors-economics/
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Situació laboral de les activitats turístiques al Maresme 

Periodicitat: Anual Any inici: 2006 Format: Informe PDF i 
infografia de síntesi 

Destinataris: Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i els seus associats. Per 
extensió, tècnics i càrrecs electes de turismes i promoció econòmica, grups polítics, entitats 
integrants de l’Acord, ciutadania en general. 
Enllaç: Situació laboral Activitats Turístiques. 
Descripció: Informe anual d’anàlisi de les variables del mercat de treball específiques de les 
activitats turístiques que elaborem per al Consorci de Promoció Turística Costa de del Maresme. 
Aquest és un sector molt rellevant a la comarca, tant en termes de llocs de treball com 
econòmics, amb un pes molt important a l’Alt Maresme cosa que es tradueix, també, en volums 
importants de població estacional, sobretot en època estiuenca per la gran dependència del 
sector del binomi sol-platja. Com que és un subsector que engloba moltes activitats de diferent 
naturalesa i de difícil delimitació quant a l’obtenció d’informació estadística per a analitzar, el que 
fem és analitzar aquelles que clarament identifiquem amb el subsector i que ja estan 
categoritzades a nivell estadístic que són les seccions 55-Serveis d’allotjament, 56-Serveis de 
menjars i begudes i 79-Agències de viatges i operadors turístics de la CCAE-2009. Fem anàlisi 
agregada i anàlisi per seccions. Trobareu informació referent als llocs de treball, el teixit productiu, 
l’atur registrat, la contractació i contractació per ocupacions primàries. A banda de l’informe 
presentem una infografia amb les dades més rellevants. 
Aquest producte queda supeditat a la disposició de les dades necessàries i el grau de detall de 
les mateixes. Les edicions 2021 i 2022 amb la informació referent als 2020 i 2021, 
respectivament, no es van poder elaborar per la manca de dades. Si es pot reprendre mirarem si 
canviem el format o no. 
 
 

Xifra oficial de població- padró continu 
Periodicitat: Anual Any inici: 2004 Format: Nota PDF 
Destinataris: Càrrecs electes i gestors municipals, personal tècnic de totes les àrees, entitats i 
població en general. 
Enllaç: Població Maresme. Xifra oficial 
Descripció: Nota informativa referent a la xifra oficial de població publicada per l’IDESCAT i 
oficialitzada al BOE. 
Trobareu dades agregades de la comarca, comparativa amb altres comarques, per municipis i 
sexe, que són les disponibles quan es fa oficial la xifra.  
*Aquesta informació, fins a les dades del 2021, s’acompanyava d’una infografia. A partir de les 
dades referents al 2022 presentarem per una banda, una nota amb la informació bàsica (final 
d’any) que s’ampliarà l’any següent quan es publiquin més resultats sobre la població. Serà una 
infografia interactiva en el mateix sentit que la ja fem quant a la Població estrangera-Radiografia, 
en què inclourem, també, informació municipal descarregable. 
 

https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/sectors-economics/
https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/demografia/
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La població del Maresme NOU 
Periodicitat: Anual Any inici: 2023 Format: Infogràfic 
Destinataris: Càrrecs electes i gestors municipals, personal tècnic de totes les àrees, entitats i 
població en general. 
Enllaç:  
Descripció: Radiografia descriptiva de la població de la comarca i dels seus municipis en funció 
de la informació disponible del padró d’habitants corresponent (sexe, edat, lloc de naixement, 
nacionalitat, etc.) presentada en una infografia interactiva. S’oferirà informació agregada de la 
comarca en comparativa amb altres comarques així com informació a escala municipal, en 
principi, amb la possibilitat de descarregar-la.  
 
 
Padró d’habitants residents a l’estranger 

Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format: Informe PDF i 
infografia interactiva 

Destinataris: Càrrecs electes i gestors municipals, personal tècnic de totes les àrees, entitats i 
població en general. 
Enllaç: Població resident a l'estranger 
Descripció: Informe anual sobre la població resident a l’estranger d’acord amb el padró 
d’habitants residents a l’estranger. Anàlisi a escala comarcal d’aquesta població segons el sexe, 
lloc de naixement i continent de residència, país de residència i lloc de naixement, país de 
residència i sexe, estructura per edat i sexe. Oferim també un mapa interactiu amb la distribució 
mundial de la població resident a l’estranger. Oferim informació a escala municipal per sexe i la 
possibilitat de demanar informació més detallada. Paral·lelament elaborem una infografia en què 
sintetitzem de forma més visual part de la informació continguda en l’informe.  
 
 

Població estrangera. Radiografia 

Periodicitat: Anual Any inici: 2020 Format: Infografia 
interactiva 

Destinataris: Càrrecs electes i gestors municipals, personal tècnic de totes les àrees, entitats i 
població en general. 
Enllaç: Població estrangera. Radiografia-padró 20XX 
Descripció: Anàlisi descriptiva en format d’infografia interactiva de les persones de nacionalitat 
estrangera residents al Maresme i de les seves característiques principals d’acord amb el padró 
d’habitants corresponent. S’hi inclou informació agregada de la comarca tenint en compte 
diferents variables rellevants la qual es compara i contextualitza amb la resta de comarques 
catalanes i amb la població espanyola en alguns casos. Així mateix, s’inclou informació a escala 
municipal en el context de la comarca i referent als municipis, pròpiament, i amb possibilitat de 
descarregar les dades.  
 

https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/demografia/
https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/demografia/
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Estimació de la població estacional al Maresme 

Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format: Informe PDF i 
mapa interactiu 

Destinataris: Càrrecs electes, gestors municipals i personal tècnic de la comarca, especialment 
aquells dedicats a temes de gestió d’infraestructures i turisme, grups polítics, entitats i agents del 
territori, població en general. 
Enllaç: Població estacional 
Descripció: Informe anual de les estimacions de població estacional al Maresme que elabora 
l’IDESCAT. Anàlisi de l’evolució per trimestres i components, municipis i trimestres. S’hi inclouen 
mapes interactius. 
 
 

Moviments migratoris al Maresme 

Periodicitat: Anual Any inici: 2013 Format: Informe PDF i 
infografia 

Destinataris: Càrrecs electes i gestors municipals, personal tècnic de totes les àrees, entitats i 
agents del territori,  població en general. 
Enllaç: Moviments migratoris 
Descripció: Anàlisi anual referent a les altes i baixes de residència a la comarca (moviments 
migratoris) i als seus municipis. S’hi inclou informació referent al saldo migratori, al saldo per edat 
i sexe, migracions internes i externes, immigracions externes per continent de procedència, 
emigracions externes per continent de destinació, saldos migratoris per municipis i representació 
gràfica en mapes i diferents mapes interactius. *Com a novetat del 2022, no contemplada en la 
fitxa corresponent, s’acompanya d’una infografia de síntesi molt gràfica*. 
 
 

Renda familiar bruta disponible 

Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format: Informe PDF i 
mapa interactiu 

Destinataris: Càrrecs electes i gestors municipals, grups polítics, personal tècnic de totes les 
àrees, entitats i agents del territori i població en general. 
Enllaç: Renda familiar disponible 
Descripció: Anàlisi de la informació referent a la renda familiar bruta disponible de les economies 
comarcals i municipals d’acord amb les dades de l’IDESCAT. S’ofereix informació a escala 
comarcal i catalana, distribució per municipis i procedència dels ingressos. L’informe té el suport 
gràfic d’un mapa interactiu. 
 

https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/demografia/
https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/demografia/
https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/altres-estudis/
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PIB i PIB per càpita, comarca i municipis 

Periodicitat: Anual Any inici: 2019 Format: Informe PDF i 
mapa interactiu 

Destinataris: Càrrecs electes i gestors municipals, grups polítics, personal tècnic de totes les 
àrees, entitats i agents del territori i població en general. 
Enllaç: PIB i PIB per càpita, comarca i municipis 
Descripció: Anàlisi de seguiment de l’estimació del PIB territorial –comarcal i municipal- d’acord 
amb la informació publicada per l’IDESCAT. S’hi inclou la informació bàsica per la comarca i 
municipis, comparatives comarcals del PIB, comparativa del VAB i sector de les comarques 
metropolitanes i Catalunya, PIB i PIB per càpita per municipis, VAB per sector i municipis. 
L’informe té el suport gràfic d’un mapa municipal interactiu. 
 
 

La dona al Maresme. Commemoració del Dia internacional de la dona 
Periodicitat: Anual Any inici: 2019 Format: Infografia 
Destinataris: Personal tècnic de la comarca, càrrecs electes, grups polítics, entitats sindicals, 
centres educatius, ciutadania en el seu conjunt. 
Enllaç: Dona i mercat de treball  
Descripció: Infografia en què recollim trets destacats de les dones a la comarca del Maresme 
amb motiu de la commemoració del Dia internacional de la dona, tants pel que fa a aspectes del 
mercat de treball com demogràfics. 
*L’any 2022 la vam redissenyar i hi vam incloure la mateixa informació a escala catalana per 
contextualitzar la comarcal. *  
 
 

https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/altres-estudis/
https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/altres-estudis/
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Nota de Defuncions 
Periodicitat: Anual Any inici: 2021 Format: PDF 
Destinataris: Personal tècnic de la comarca, càrrecs electes, grups polítics, entitats sindicals, 
ciutadania en el seu conjunt. 
Enllaç: Nota de Defuncions  
Descripció: Nota sobre les defuncions registrades en un any concret considerant diferents 
variables disponibles en el cas de les dades pel conjunt de la comarca i les dades bàsiques per 
sexe a escala municipal.  

 
 
Natalitat al Maresme NOU 
Periodicitat: Anual Any inici: 2022 Format: Infografia 
Destinataris: Personal tècnic de la comarca, càrrecs electes, grups polítics, entitats sindicals, 
ciutadania en el seu conjunt. 
Enllaç: Natalitat al Maresme 
Descripció:. Infografia on es plasma la informació dels naixements a la comarca i als seus 
municipis. Per les dades agregades de la comarca considerem l’evolució, la taxa bruta de 
natalitat, els noms dels nadons. Pels municipis, el nombre de naixements i les variacions. Fou una 
novetat de l’any 2022 però que no quedà recollida en la fitxa corresponent. 

 
 
Turistes estrangers al Maresme NOU 
Periodicitat: Anual Any inici: 2023 Format: Visualització 
Destinataris: Consorci de Turisme del Maresme i associats, personal tècnic de la comarca, 
càrrecs electes, grups polítics, entitats sindicals, ciutadania en el seu conjunt. 
Enllaç:  
Descripció:. L’objectiu és presentar en una visualització de dades (excel·lint en PowerBi, si no en  
Infogram) de les dades mensuals de turistes estrangers al Maresme en base a les dades que 
s’obtenen de la seva mesura a partir dels telèfons mòbils.  

 
 
Taxes d’atur mensuals definitives per municipis 
Periodicitat: Anual Any inici: 2017 Format: PDF  

Destinataris: Tècnics de promoció econòmica dels municipis de la comarca 

Enllaç:  
Descripció: Taules per municipis amb les taxes d’atur definitives corresponents a l’any anterior. 
Sorgeix per demanda dels tècnics ja que les taxes que publiquem cada mes són provisionals. 
 

https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/demografia/
https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/demografia/
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Les realitats juvenils del Maresme. ( Aquesta any 2023 no hi edició; darrera edició 2022) 

Periodicitat: Biennal Any inici: 2010 
Format: Informe PDF 
maquetat per impremta i 
infografia 

Destinataris: Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Maresme i tècnics de 
Serveis de Joventut de municipis de la comarca. Per extensió, donada la temàtica transversal, 
personal tècnic i càrrecs electes en el seu conjunt. Persones interessades. 
Enllaç: Les realitats juvenils al Maresme 
Descripció: Anàlisi profunda i extensa del col·lectiu jove des de diferents òptiques (mínim les tres 
dimensions següents: població, formació i mercat de treball) i tant a escala comarcal com 
municipal, sempre que les dades estan disponibles. Eina de suport als tècnics de joventut i 
càrrecs amb responsabilitats decisòries que els permet aprofundir en el coneixement de la 
situació de les persones joves dels seus municipis i de la comarca i reflexionar sobre aquells 
aspectes que, ja sigui per comparació amb el territori més proper o bé per l’evolució del propi 
municipi, puguin suggerir i posar de manifest situacions a les quals calgui parar atenció des de 
l’òptica dels serveis públics locals que s’adrecen a les persones joves. Publicació biennal. 
*Com a novetat, l’edició 2022 (dades 2021) la vam acompanyar d’una infografia molt completa 
amb els indicadors més rellevants i contextualitzats amb els indicadors a escala catalana, cosa 
que no vam recollir en la fitxa corresponent als productes del 2022.*  
 
 

Contractació laboral al Maresme (títol a definir) 
Periodicitat: Biennal Any inici: 2016 Format: PDF (?) 
Destinataris: Tècnics dels serveis locals d’ocupació i de prospecció empresarial i de l’Àrea de 
promoció econòmica del CCM. Càrrecs electes i gestors, grups polítics, agents, actors i entitats 
del territori i persones interessades. 
Enllaç: Contractació 
Descripció: Aproximació al mercat de treball des de l’òptica de la contractació. És un document 
dinàmic en el sentit que no totes les edicions segueixen la mateixa estructura ni es plantegen 
igual ni tenen el mateix contingut. 
En les primeres edicions la major rellevància va raure en els contractes per ocupacions primàries, 
és a dir, a 4 dígits, per la concreció de la informació que aporta; els tipus d’ocupacions que es 
contracten a la comarca, en quins subsectors econòmics i amb quin tipus de contracte. 
Habitualment s’ofereix informació per sexe i col·lectius d’especial atenció com les persones joves 
i les majors de 45 anys. És un suport als serveis locals d’ocupació i prospecció per a la tasca 
d’adaptació dels seus serveis a les necessitats empresarials del territori i a millorar la tasca de 
prospecció a partir de la transferència d’aquest coneixement.  
L’edició del 2023 no està definida encara que podria anar en direcció d’analitzar què ha suposat 
l’entrada en vigor de la reforma laboral l’any 2022.  

https://www.ccmaresme.cat/planificacio-estrategica/observatori/altres-estudis/
https://www.ccmaresme.cat/serveis-als-municipis/observatori/mon-laboral/
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Estudis de la població del Maresme, 2020 NOU 

Periodicitat: Biennal? Any inici: 2023 Format: Informe i infografia 
de síntesi 

Destinataris: Càrrecs electes i gestors comarcals i municipals, grups polítics, personal tècnic de 
totes les àrees, entitats i agents del territori i població en general. 
Enllaç: 
Descripció: Arran de la publicació de l’Estadística dels estudis de la població 2020 per part de 
l’Idescat, pretenem fer-ne una anàlisi per grups d’edat i/o generacions. Aquesta és una informació 
rellevant de per sí, però ho hauria de ser, clarament, en la definició d’estratègies territorials 
relacionades amb l’empresa i l’ocupació. És sobretot en aquest sentit que considerem interessant 
fer-ne l’anàlisi. No tenim definit el format del document però amb alta probabilitat serà un informe 
acompanyat d’una infografia de síntesi. 
Probablement aquesta estadística sigui contínua en el temps i es presenti anualment. No 
considerem que calgui fer-ne un informe cada any de manera que, d’entrada, plantegem el 
producte biennalment. 
 
 

Cens de població i habitatges 2021. Diverses notes/informes NOU 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2023 Format: Per definir  
Destinataris: Càrrecs electes i gestors comarcals i municipals, grups polítics, personal tècnic, 
entitats i agents del territori i població en general. 
Enllaç: 
Descripció: Al llarg d’aquest any 2023 s’aniran publicant els resultats del Cens del 2021. La idea 
és recollir i analitzar la informació del Cens del 2021 per la comarca del Maresme i els seus 
municipis. Considerem molt rellevant aquella corresponent a la Relació amb l’activitat i estudis, la 
corresponent a Habitatges i, també, la de Llars i famílies. En aquest sentit plantegem l’anàlisi 
d’aquests tres àmbits i una publicació referent a la de la població en relació amb l’activitat i 
estudis i una o dues publicacions per als altres dos àmbits. Contingut en funció de la disponibilitat 
de dades. I en funció del contingut mirarem la millor manera de presentar-lo.  
 
 



 
 

110 

 
 
MesuraDEL. Grau d’assoliment del desenvolupament econòmic local a la comarca del 
Maresme  
Periodicitat: Prova pilot Any inici: 2021 Format: PDF? 
Destinataris: Direcció del Consell Comarcal del Maresme, càrrecs electes i gestors comarcals i 
municipals, grups polítics, personal tècnic, entitats i agents del territori i població en general. 
Enllaç:  
Descripció: Document que pretén analitzar el grau d’assoliment del desenvolupament local a la 
comarca a partir de l’eina Mesura-DEL. 
Aquesta anàlisi està en procés. La vam iniciar el darrer trimestre del 2021, després de la 
publicació de l’eina MesuraDEL per part de la Diba, producte resultant del Grup de Treball 
MesuraDEL en el marc de la XODEL. 
 
L’objectiu és fer l’exercici d’intentar analitzar els resultats de l’eina, un exercici que, de moment, 
ens ha permès veure què funciona i què no acaba de funcionar i, per tant, fer-ne retorn al grup de 
treball. L’objectiu final voldria ser la publicació de l’anàlisi resultant i la seva presentació a la 
direcció del CCM. Tot plegat en funció de la dinamització del grup. Aquesta és una eina que dona 
una visió nova i global del desenvolupament local que hauríem de vetllar per difondre-la i que 
s’entengui. 

 
 

ODS2030. Procés d’identificació i alineació 
Periodicitat:  Any inici: 2022 Format:  

Destinataris: Govern del Consell Comarcal del Maresme. 

Enllaç:  
Descripció: participació en el procés d’identificació i alineació dels ODS2030 com a integrant del 
grup motor de l’entitat. Encàrrec de la gerència. 
En aquest moment, el grup motor, ja té una primera identificació dels ODS per serveis de la casa. 
Seguim en el procés.  

 
 

Aplicació PowerBI 

Periodicitat:  Any inici: 2022 
 Format:  

Destinataris:  

Enllaç:  
Descripció: un dels objectius de l’any és construir, almenys, una visualització amb aquesta eina i 
aprofundir en el seu aprenentatge.  

 
 
 
 



 
 

111 

 
 
Participació en el Grup de Treball de Mesurament del Desenvolupament econòmic local de 
la Xarxa d’Observatoris XODEL 
Periodicitat: Fins tancament grup/final tasca Any inici: 2019 Format:  

Destinataris: Membres Xarxa XODEL. 

Enllaç:  
Descripció: La tècnica de l’Observatori participa en aquest grup de treball constituït dins de la 
Xarxa XODEL d’Observatoris i la pròpia Oficina Tècnica d’Estratègies de la Diputació de 
Barcelona, el qual té per objectiu final establir un sistema d’indicadors que permeti mesurar el 
rendiment del desenvolupament econòmic local dels municipis de la demarcació de Barcelona, a 
partir de diferents factors i variables amb una construcció possible d’un indicador sintètic. 
La primera part del treball està finalitzada. El Grup però, ha de seguir la seva tasca en tant que el 
contrast en l’anàlisi ha posat sobre la taula algunes mancances. 
 
 
Participació en el Grup de treball d’envelliment/economia platejada de la Xarxa 
d’Observatoris-XODEL 
Periodicitat: Fins tancament grup/final tasca Any inici: 2020 Format:  

Destinataris: Membres Xarxa XODEL. 

Enllaç:  
Descripció: Participació de la tècnica de l’Observatori en el Grup de Treball 
d’envelliment/economia platejada constituït dins de la Xarxa d’Observatoris XODEL. Objectiu i 
programa de treball encara a determinar.  
El grup no ha inciat, encara, cap treball. 
 
 

Participació en el Grup de treball de l’FP de la Xarxa d’Observatoris-XODEL 
Periodicitat: Fins tancament grup/final tasca Any inici: 2018 Format:  

Destinataris: Membres Xarxa XODEL. 

Enllaç:  
Descripció: Participació de la tècnica de l’Observatori en el Grup de Treball de l’FP constituït dins 
de la Xarxa d’Observatoris XODEL que té per objectiu final establir un sistema d’indicadors que 
permeti mesurar l’adequació de l’oferta d’FP amb el mercat de treball d’un territori. Com que per 
poder assolir aquest fita el primer que cal és disposar d’una taula d’equivalències entre 
ocupacions i especialitats formatives, objectiu amb el qual coincidim amb el SOC i la Fundació 
Bcn Formació Professional, en la primera fase vam treballar de forma col·laborativa, per elaborar, 
en primer terme, una taula d’equivalències entre ocupacions i especialitats formatives. En segon 
terme, havíem de treballar per sistematitzar el manteniment, l’actualització i la divulgació 
d’aquesta taula, però el grup està en mode “espera” arran que el SOC no ha complert amb el 
compromís de validació de la taula. 
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Participació en el Grup de treball de Visualització de dades de la Xarxa d’Observatoris-
XODEL 
Periodicitat: Fins tancament grup/final tasca Any inici: 2016 Format:  

Destinataris: Membres Xarxa XODEL. 

Enllaç:  
Descripció: Participació de la tècnica de l’Observatori en el Grup de Treball de Visualització de 
dades constituït dins de la Xarxa d’Observatoris XODEL, amb l’objectiu de posar en coneixement 
als integrants de la XODEL de les diferents maneres i eines existents per a la visualització de 
dades. Vam elaborar un llibre blanc de visualització de dades. 
Actualment, forma part del grup de PowerBi. 
 
 

Participació en les activitats de la Xarxa d’Observatoris-XODEL 
Periodicitat: Tot l’any Any inici: 200 Format:  

Destinataris: Membres Xarxa XODEL. 

Enllaç:  
Descripció: Participació de les activitats proposades per la interlocució de la Xarxa XODEL o 
tècnics d’altres Observatoris; jornades, formació, visites a entitats d’interès, etc. 
 
 
Elaboració d’informes, memòries, marcs econòmics, infografies, mapes i documents 
d’altres característiques, de caràcter intern a demanda de presidència, gerència, altres 
càrrecs o tècnics del CCM per a objectius diversos.  
Periodicitat: Segons demanda Any inici: 2004 Format: El sol·licitat 

Destinataris: Persones demandants. 

Enllaç:  
Descripció: Són tasques que, habitualment, no estan programades. Objectius diversos: 
seguiment per part de responsables polítics, sol·licitud de programes i/o subvencions, etc...En 
algunes ocasions representen també l’exposició/explicació tècnica a presidència, gerència, àmbit 
de presidència, etc. 
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Gestió del Servei de l’Observatori 
Periodicitat: Tot l’any Any inici: 1996 Format:  

Destinataris:  

Enllaç:  
Descripció: La tècnica de l’Observatori és la responsable de gestionar també el servei de 
l’Observatori en el seu conjunt (gestió dels expedients, subvencions, convenis, econòmica, etc.) 
 
 

Servei de sol·licitud d’informació a l’Observatori 

Periodicitat: Tot l’any Any inici: 1996 
Format: Adequat a la 
sol·licitud. Habitualment 
Word i Excel 

Destinataris: Preferentment tècnics de la comarca, càrrecs electes, grups polítics, entitats 
integrants de l’Acord, centres educatius, etc. Servei obert a tota la ciutadania. 
Enllaç: Formulari de sol·licitud d'informació 

Descripció: Servei de demandes d’informació a mida i/o assessorament tècnic. 
 
 

Valoració del Servei de sol·licitud d’informació a l’Observatori 
Periodicitat: Anual Any inici:  Format: Infografia 

Destinataris: Responsables de l’Observatori, usuaris del servei, ciutadania en general. 

Enllaç:  
Descripció: Infografia en què sintetitzem el grau de satisfacció dels usuaris del Servei de 
sol·licitud d’informació a l’Observatori. 
 

https://www.ccmaresme.cat/sol-licitud-dinformacio-a-lobservatori-de-desenvolupament-local/
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Observatori estratègic del Moianès 
 

Entitat: Consell Comarcal del Moianès  

 

 

Responsable tècnic: Anna Gabriel Llorach 

Adreça: c/ Joies, 11-13 

Municipi: Moià CP: 08180 

Telèfon: 938 208 000 Correu electrònic: ccmn.observatori@ccmoianes.cat 

Web: www.ccmoianes.cat 
Xarxes socials:  
Twitter: @comarcamoianes 
Facebook: @comarcamoianes 

 

Àmbit territorial: Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, L’Estany, Moià, 
Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló. 
Any inici: 2005 
Missió: L’Observatori Estratègic del Moianès és un procés d’integració d’informació i 
coneixement per la construcció d’una eina de suport a l’anàlisi i presa de decisions dels agents 
del territori en la planificació estratègica i seguiment de les polítiques territorials. 
 

Objectius:  
- Potenciar un instrument àgil i fiable orientat al coneixement de la realitat socioeconòmica 

del territori. 
- Esdevenir una eina que ajudi a la presa de decisions per part dels principals agents 

socioeconòmics del territori. 
- Realitzar un seguiment i contribuir a l’actualització periòdica de plans, programes i acords 

estratègics que tenen lloc entre les institucions i els agents socials i econòmics del 
territori.  

- Ajudar a posicionar el territori de forma proactiva en relació als processos de planificació 
territorial i urbanística.  

 

Recursos humans:  
2 tècnics al 33% cada un d’ells.  
 

mailto:ccmn.observatori@ccmoianes.cat
http://www.ccmoianes.cat/
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Productes i serveis 
 

Butlletí Informatiu digital Moianès 42 
Periodicitat: Quinzenal/ mensual Any inici: 1997 Format: On-line 
Destinataris: Consellers/es, alcaldes/ssa, regidors/es, treballadors/es dels ajuntaments del 
Moianès i altres institucions, així com empreses de la comarca i ciutadania en general. 

Enllaç: https://www.ccmoianes.cat/actualitat/butlletins-digitals-del-consell-comarcal-per-persones-
i-empreses/ 
https://www.ccmoianes.cat/actualitat/butlletins-informatius-pels-ajuntaments-i-consellerses/ 
https://www.ccmoianes.cat/actualitat/butlleti-digital-radar-moianes/ 
 

Descripció: Butlletí digital de periodicitat quinzenal / mensual que inclou les notícies i la 
informació més rellevant de les actuacions realitzades pel Consell Comarcal i Consorci del 
Moianès. El butlletí es troba segmentat per àmbits segons al públic al qual va adreçat: 
Ajuntaments i consellers/es, emprenedors i empreses i ciutadania en general. 
 
 

Full informatiu de l’Observatori Estratègic del Moianès 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2009 Format: Paper, on-line 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i població en general. Tècnics i polítics del 
Consorci i el Consell Comarcal del Moianès. 
Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-de-lobservatori/  
Descripció: Informació específica dels deu municipis del Moianès i del territori centrada amb les 
dades socioeconòmiques d’actualitat, com per exemple l’atur, la població anual de la comarca i el 
creixement demogràfic, entre d’altres. 
 
 

https://www.ccmoianes.cat/actualitat/butlletins-digitals-del-consell-comarcal-per-persones-i-empreses/
https://www.ccmoianes.cat/actualitat/butlletins-digitals-del-consell-comarcal-per-persones-i-empreses/
https://www.ccmoianes.cat/actualitat/butlletins-informatius-pels-ajuntaments-i-consellerses/
https://www.ccmoianes.cat/actualitat/butlleti-digital-radar-moianes/
http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-de-lobservatori/


 
 

116 

 
 
Aplicació per al seguiment de les dades provinents dels beneficiaris/àries dels serveis 
comarcals i avaluació de l’impacte de les polítiques públiques, projectes i actuacions 
executats pel Consell Comarcal i Consorci del Moianès. 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2015 – nou aplicatiu: 2022 Format: Programació Web 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític. 
Enllaç: Servidor extern – Eina de gestió interna. 
Descripció: Eina de gestió, d’anàlisi i seguiment dels itineraris dels usuaris (persones, empreses, 
entitats, ajuntaments) que utilitzen els serveis i/o participen en els projectes que s’executen per 
part del Consell Comarcal i Consorci del Moianès. Una eina que permet analitzar i mesurar 
l’impacte de les polítiques d’ocupació i de desenvolupament econòmic, i que a través d’ella 
podem extreure els resultats per fer les memòries anuals, informes... La nova interfície 
programada basada en tecnologia web permet substituir l’anterior aplicatiu (EMASCOA) podent 
disposar d’una eina força ambiciosa amb un alt grau d’usabilitat i eficiència capaç de gestionar un 
gran volum de dades amb celeritat. 
Aquesta eina consta d’un aplicatiu principal i es complementa amb cinc blocs o mòduls específics: 
Mòdul d’Emprenedoria, Mòdul: Borsa de Treball, Mòdul: Gestió d’espais i agenda, Mòdul: Aula 
virtual i Mòdul de RRHH. 
 
 

Memòria de resultats del Consell Comarcal del Moianès / Consorci del Moianès 
Periodicitat: Anual Any inici: 1997 Consorci / 2017 Consell Format: Paper – on-line 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític, i  els agents econòmics i socials del territori i la 
població en general. 
Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-de-lobservatori/ 
Descripció: Recull dels resultats quantitatius i qualitatius de tots els serveis, activitats i projectes 
desenvolupats per les entitats: Consorci i Consell Comarcal del Moianès al llarg de l’any. La 
memòria anual, en format presentació, està enfocada a ajuntaments, consellers/es, institucions, 
etc. 
 

Butlletí en paper Moianès 42 
Periodicitat: Anual Any inici: 2017 Format: Paper – on-line 

Destinataris: Població en general, ciutadania. 

Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/actualitat/butlletins-en-paper-del-consell-comarcal/ 
Descripció: Amb les dades obtingudes amb la memòria de resultats s’elabora aquest butlletí 
enfocat a la població. És en format revista i amb la informació tractada d’una manera més gràfica i 
amena per a la població en general. El butlletí general també inclou un butlletí específic per cada 
un dels 10 municipis del Moianès.  
 

http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-de-lobservatori/
http://www.ccmoianes.cat/actualitat/butlletins-en-paper-del-consell-comarcal/
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Diagnosi socioeconòmica i territorial del Moianès 
Periodicitat: Anual Any inici: 2005 Format: Paper–on-line 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític, i  els agents econòmics i socials del territori i la 
població en general. 
Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-de-lobservatori/ 
Descripció: Reculls socioeconòmics territorials basats en dades provinents de les fonts 
estadístiques oficials i de les administracions públiques, que permeten orientar estratègicament 
les polítiques de desenvolupament econòmic i social de la comarca. Recull d’informació de les 
fonts pròpies i secundàries i realització de petits informes i estudis d’interès socioeconòmic pel 
Moianès.  
 
 

Difusió de productes a la web del Consell Comarcal del Moianès 
Periodicitat: Anual - continuat Any inici: 2018 Format: Paper – on line 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, i per altra banda, als diferents agents socioeconòmics i a la població en general.  
Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/observatori/que-es-lobservatori-estrategic-del-moianes/ 
Descripció: Amb la web del Consell Comarcal del Moianès s’ha donat una major importància a la 
difusió dels productes relacionats amb l’Observatori Estratègic del Moianès, a través d’un apartat 
propi a la web, on per cada producte es realitza una breu síntesi del què inclou així com un major 
esforç en la visualització de la informació.  
 
 

Elaboració del Pla Estratègic del Consell Comarcal del Moianès 
Periodicitat: Anual – vigència 2023-2027 Any inici: 2020 Format: Paper – on-line 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític. La ciutadania, les empreses i entitats del territori. 
Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/el-consell/arees-i-organitzacio/pla-de-govern-pla-dactuacio-
territorial/ 
Descripció: El Consell comarcal del Moianès ha de dotar-se d’un Pla Estratègic Comarcal. La 
redacció del Pla Estratègic de la comarca del Moianès ha de definir les actuacions que s’han de 
desenvolupar en els propers anys per al desenvolupament social, econòmic i territorial del 
Moianes, a partir de l’elaboració prèvia d’objectius i línies estratègiques, elaborades des d’una 
definició consensuada de “visió” i un “escenari de desenvolupament del Moianès”. S’ha treballat 
en el marc d’un fòrum polític intern del Consell Comarcal, un fòrum jove i entrevistes en 
profunditat amb agents rellevants del territori en diferents àmbits en una primera fase, i 
actualment, en la segona fase, s’està treballant en fòrum polític comarcal (consellers/es) i local 
(obert als municipis, al personal tècnic i polític dels ajuntaments) i es valorarà poder obrir-lo a tota 
la ciutadania. 
 

http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-de-lobservatori/
http://www.ccmoianes.cat/observatori/que-es-lobservatori-estrategic-del-moianes/
http://www.ccmoianes.cat/el-consell/arees-i-organitzacio/pla-de-govern-pla-dactuacio-territorial/
http://www.ccmoianes.cat/el-consell/arees-i-organitzacio/pla-de-govern-pla-dactuacio-territorial/
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Tancament i Implementació del Pla d’Actuació Comarcal  
Periodicitat: Anual – vigència 2023-2027 Any inici: 2020 Format: Paper – on-line 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític. La ciutadania, les empreses i entitats del territori. 
Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/el-consell/arees-i-organitzacio/pla-de-govern-pla-dactuacio-
territorial/ 
Descripció: A partir del Pla Estratègic Comarcal del Moianès s’elabora el Programa d’Actuació 
Comarcal 2023/2027. Aquest Pla d’acció consisteix en definir, a partir de les línies estratègiques 
del Pla Estratègic Comarcal quines són les actuacions que ha de liderar, executar i implementar 
el Consell comarcal del Moianès, i concretar i definir com ho farà? Amb qui? Amb quins recursos? 
Com s’organitzarà? S’està treballant en el marc d’un procés participatiu: fòrum polític obert a tots 
els municipis per tal de consensuar les actuacions i validar el document. 
 
 
Pla de dinamització turística i comercial del Moianès  
Periodicitat: 2023-2027 Any inici: 2007 Format: Paper – on-line 

Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític, i per altra banda, sectors Fòrum el Moianès ve de 
gust (sector primari, productors i elaboradors, establiments turístics i comercials). 

Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-delobservatori/ 
Descripció: Diagnosi situació actual del sector. Memòria de les accions realitzades. Anàlisi de les 
dades obtingudes pel sector en el darrer any. Grups de treball. Propostes d’accions. Presentació 
del Pla. 
 
 
Prospecció empresarial 

Periodicitat: Anual (2023) Any inici: 1997 - 
periòdica Format: Paper – on-line 

Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, les empreses i agents socioeconòmics del territori. 
Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-de-lobservatori/. 
Descripció: Des del Consorci del Moianès es realitza prospecció empresarial de manera 
periòdica a les empreses del territori per conèixer la situació real del teixit productiu de la 
comarca; actualitzar-ne les dades, detectar les seves necessitats i demandes per tal de planificar 
actuacions i establir canals de col·laboració amb el teixit empresarial del territori. 

http://www.ccmoianes.cat/el-consell/arees-i-organitzacio/pla-de-govern-pla-dactuacio-territorial/
http://www.ccmoianes.cat/el-consell/arees-i-organitzacio/pla-de-govern-pla-dactuacio-territorial/
http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-delobservatori/
http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-de-lobservatori/
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Coneix Emp – Directori d’empreses del Moianès 

Periodicitat: Anual (2023) Any inici: 2014 Format: On-line 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci i el Consell Comarcal del Moianès, els 
empreses i agents socioeconòmics del territori.  
Enllaç: www.consorcidelmoianes.cat 
Descripció: Actualització de la microsite de l’espai ConeixEmp: Directori d’empreses del 
Moianès. És una eina senzilla per a la recerca i la promoció dels comerços, serveis, empreses i 
autònoms que tenen el seu centre de treball al Moianès. Eina que els permetrà donar a conèixer 
la seva empresa i promocionar els productes i serveis que ofereixen. L’objectiu és el de 
dinamitzar i promocionar les empreses del Moianès, facilitant el coneixement dels principals 
sectors empresarials del territori i millorant la seva competitivitat.  
 
 
Projecte Reactivació polígons industrial de la comarca 
Periodicitat: Anual-seguiment Any inici: 2007 Format: Paper – on-line 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític. La ciutadania, les empreses dels PAE i entitats del 
territori. 

Enllaç: Servidor de l’entitat. 
Descripció: Actualització de dades. Redacció d’un document estratègic (Pla d’Acció per a la 
revitalització del sector industrial al Moianès) al 2023 que posi al dia la situació real del teixit 
empresarial ubicat als PAE’s i del mercat laboral de la comarca, consolidant-ne el dinamisme i 
impulsant la coordinació publicoprivada. El pla d’acció te com a objectiu proposar accions locals 
que permetin millorar la situació de les àrees d’activitat econòmica de cada municipi seguint 
l’estratègia fixada pel desenvolupament comarcal. Presentació pública del treball.   

http://www.consorcidelmoianes.cat/
http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-delobservatori/
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ACP MOIANÈS – Implementació del model d’atenció centrada en la persona al Moianès 

Periodicitat: Anual (2023) Any inici: 2017 Format: Paper – on-line 
Destinataris: Ajuntaments, el Consorci i el Consell Comarcal del Moianès. Agents 
socioeconòmics pel territori, sobretot el sector de serveis a les persones. 
Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-de-lobservatori/ 
Descripció: Dissenyar i implementar el model innovador d’atenció centrada en la persona que 
mitjançant una nova organització dels serveis prestats pels agents que intervenen en el territori, 
permeti una millor i més amplia prestació de serveis públics. En tant, amb una visió integrada i 
transversal que respongui als nous reptes que planteja la situació econòmica, ocupacional i social 
actual i amb l’objectiu de garantir uns serveis públics de qualitat, eficients i eficaços, millorar la 
qualitat de vida de les persones. Igualment, s’ha de crear i mantenir l’ocupació de qualitat, millorar 
l’activitat dels sectors productius estratègics generadors d’ocupació dels territoris i possibilitar la 
inserció sociolaboral de les persones més desfavorides.  
La seva implementació es portarà a terme mitjançant: 

a) Realització d’un document marc del Model ACP del Moianès-organigrama, circuits, 
criteris... 

b) Disseny d’indicadors de seguiment i avaluació del model ACP. 
 
 
Eina metodològica de seguiment del model d’atenció centrat en la persona 
#ALMoianèsEnsCuidem 
Periodicitat: Anual - seguiment Any inici: 2020 Format: Paper – on-line 
Destinataris: Ajuntaments, el Consorci i el Consell Comarcal del Moianès, tant a nivell tècnic com 
també polític. Agents socioeconòmics pel territori, sobretot el sector de serveis a les persones. 
Enllaç: Servidor de l’entitat. 
Descripció: Durant el 2021 vàrem engegar una eina metodològica de seguiment del model 
d’atenció centrat en la persona en base a un sistema d’indicadors que permetin conèixer el nivell 
de benestar de les persones. Pel 2023 es preveu engegar la segona fase dels indicadors que té 
per objectiu establir les dades imprescindibles i els aplicatius d’on s’extrauran (nou aplicatiu de 
gestió de dades del CCM, XALOC i HESTIA) i poder fer una primera simulació i aplicació dels 
indicadors i veure’n els resultats.  
 

http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-de-lobservatori/
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Participació en la xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local 
Periodicitat: Regular Any inici:  Format: Presencial -online 

Destinataris: Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local. 

Enllaç:https://www.ccmoianes.cat/observatori/xarxa-dobservatoris-del-desenvolupament-
economic-local-xodel/   
Descripció: Participació en les reunions periòdiques i grups de treball de la XODEL. Participació 
a la comunitat virtual xodel.diba.cat 
 
 

Taula d’habitatge del Moianès 

Periodicitat: Regular Any inici: 2022 Format: online 

Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític. També  empreses dels PAE.  
Enllaç: Servidor de l’entitat. 
Descripció: Posada en funcionament d’un espai de debat per compartir temes relacionats amb el 
dret d’habitatge dels ciutadans de la comarca. Problemàtiques, propostes, coordinació... 
 
 

Projecte Vitamina – Desenvolupament en xarxa 
Periodicitat: Regular Any inici: 2022 Format: paper-online 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític. També  els demés ens locals que formen part del 
projecte (Manlleu, Vall del Ges, Orís i Bisaura, La Garrotxa i el Ripollès).  
Enllaç: https://projectevitamina.cat/ 
Descripció: Espai de reflexió públic entre els diferents ens locals participants per tal d’aprofundir i 
avançar en projectes transversals de desenvolupament local i de gran transferibilitat tant per a 
d’altres ens locals com agents del territori. Consta de diferents àmbits de treball (polítiques 
públiques locals d’ocupació, orientació, formació) així com de participació conjunta dels diferents 
agents públics i privats relacionats amb les polítiques públiques locals de promoció econòmica i 
d’educació. S’ha elaborat un primer Decàleg amb una declaració de principis. 
 
 

https://www.ccmoianes.cat/observatori/xarxa-dobservatoris-del-desenvolupament-economic-local-xodel/
https://www.ccmoianes.cat/observatori/xarxa-dobservatoris-del-desenvolupament-economic-local-xodel/
https://projectevitamina.cat/
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Informe de Desenvolupament Rural del Moianès: Dimensions i Indicadors de 
Desenvolupament Econòmic Local en la Ruralitat 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2022 Format: online - paper 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític.  
Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-delobservatori/ 
Descripció: Estudi que te com a objectiu el d’obtenir uns informes gràfics i visuals a nivell 
municipal i a nivell comarcal dels indicadors del desenvolupament econòmic local en l’àmbit rural 
al Moianès. Aquest permetrà analitzar les dimensions, indicadors i noves tendències del 
desenvolupament econòmic local als municipis rurals del Moianès, conèixer quines eines de 
mesura del desenvolupament econòmic local tenim, quines tendències ens mostren i quines 
estratègies de futur podem aplicar a nivell comarcal i per cada municipi.  
 
 

Pla d’envelliment km 0 de la comarca 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2021 Format: Paper – on-line 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci i el Consell Comarcal del Moianès, tant a 
nivell tècnic com a nivell polític, gent gran de la comarca i agents que hi intervenen i ciutadania en 
general. 
Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-delobservatori/ 
Descripció: Dins el Pla d’envelliment cal destacar un procés de participació ciutadana basat en 
unes enquestes a la gent gran amb una finalitat doble: per una banda es vol definir la situació 
actual de la gent gran de la comarca i per l’altre recollir les seves aportacions pel que fa a com 
desitgen envellir al Moianès. 
 
 
Diagnosi comarcal de l’estat dels serveis de sanejament i d’abastament d’aigua potable a 
la comarca del Moianès 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2022 Format: paper-online 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític.  
Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-delobservatori/ 
Descripció: Aquest estudi esta en la fase final (presentació-resum dels resultats a finals de 
desembre del 2022) analitzant i identificant l’estat de l’abastament i sanejament de l’aigua potable 
a la comarca amb una visió integral, resultant unes disparitats molt remarcables entre zones fent 
plausible una problemàtica de l’aigua a la comarca. En tant, proposarà les actuacions necessàries 
per a les xarxes d’abastament i clavegueram incidint en propostes d’actuació conjunta coherents 
amb la realitat del Moianès. Aquest estudi s’està complementant amb l’estudi de l’estat de situació 
dels pous d’abastament d’aigua de la comarca i l’Estudi Hidrogeològic comarcal. 
 
 

http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-delobservatori/
http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-delobservatori/
http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-delobservatori/
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Estudi Hidrològic del Moianès 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2022 Format: paper-online 

Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític.  
Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-delobservatori/ 

Descripció: Estudi es centra en la geologia i l’estat dels aqüífers (aigües subterrànies) presents 
al moianès. Mesura tant la qualitat com la quantitat de l’aigua mitjançant l’inventari de pous, fonts i 
mines per prendre dades sobre les seves característiques, així com la mesura del nivell d’aigua 
als pous i cabals a les fonts i mines, i, finalment, la mesura dels paràmetres fisicoquímics de 
l’aigua (temperatura, pH, conductivitat elèctrica) i contingut en nitrats. Inventari necessari doncs 
per conèixer la possible disponibilitat d’aigües subterrànies i la seva dimensió en clau 
abastament. 
 
 

Pla de Gestió de Residus 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2020  Format: Paper -online 

Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític. 

Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-delobservatori/ 
Descripció: Estudi de viabilitat sobre la gestió mancomunada de residus a la Comarca del 
Moianès i la possibilitat d’implantació d’una planta de transferència. S’obté una identificació 
municipal de l’estat actual de la recollida de deixalles, qui ho està gestionant, quins costos els hi 
està ocasionant i quin seria el millor sistema de recollida. La diagnosi amb el resultat final 
permetrà constatar quina seria la millor manera de gestionar els residus a la nostra comarca i 
quins costos tindria la creació d’un Consorci per a la gestió de residus al Moianès que donés de 
manera mancomunada aquest servei. 
 
 

Elaboració / Col·laboració amb d’altres estudis i projectes 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2005 Format: Paper – on-line 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític. 
Enllaç: http://www.ccmoianes.cat/observatori/que-es-lobservatori-estrategic-del-moianes/ 
Descripció: Col·laboració en l’elaboració d’altres estudis i projectes territorials sobre sectors 
productius, socials, culturals..., en col·laboració amb les diferents àrees del Consell Comarcal i del 
Consorci del Moianès, com col·laboracions amb altres entitats locals i administracions. Des de 
l’Observatori és cooperarà, per exemple, amb l’àrea de Territori en la Diagnosi de la Viabilitat 
Tècnica i Econòmica de xarxes de calor en zones urbanes pel que fa a les noves fonts d’energies 
renovables;  la Producció de Biomassa a la comarca del Moianès o l’Assoliment i implantació dels 
ODS, així com la detecció de nous serveis que es poden oferir de forma mancomunada...,  i els 
altres estudis que ja hem anat detallant més amunt previstos per aquest període. 
 

http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-delobservatori/
http://www.ccmoianes.cat/observatori/191-productes-i-serveis-delobservatori/
http://www.ccmoianes.cat/observatori/que-es-lobservatori-estrategic-del-moianes/
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Servei d’atenció de consultes 
Periodicitat: A demanda Any inici: 2005 Format: Paper – on-line 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del 
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític, i per altra banda, a la població en general 
(estudiants, professionals, etc.) i a les empreses. 
Enllaç: Servidor de l’entitat. 
Descripció: Atendre les demandes o bé a via presencial i/o via telemàtica i elaborar els 
documents i les dades en funció de la demanda.  
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Observatori socioeconòmic d’Osona 
 

Entitat: Creacció / Consell Comarcal d’Osona  
 
 Responsable tècnic:  Sandra Álamo 

Adreça: c/ Dr. Junyent, nº1 Casa Convalescència  

Municipi:  Vic CP: 08500 

Telèfon: 938 815 533  Correu electrònic: observatori@creaccio.cat 

Web: www.observatorisocioeconomicosona.cat  Xarxes socials: @Creaccio 
 

 

Àmbit territorial:  Comarca d’Osona (50 municipis) 
Any inici: 1996 
Missió: L'Observatori és una eina d'anàlisi i diagnosi socioeconòmica per a la planificació estratègica i 
focus d’inspiració per a la transformació del territori, les empreses i les persones. 
 

Objectius:  
- Esdevenir una eina de monitorització de la realitat comarcal municipi a municipi 
- Facilitar informació per contribuir a desenvolupar estratègies i projectes (públics i privats) que 

potenciïn la competitivitat 
- Aportar coneixement per a la presa de decisions dels diferents agents del territori 
- Facilitar l’accés a les dades en obert per al desenvolupament de noves oportunitat de negoci. 

 
Recursos humans:  
2 tècnics al 100% 
1 administratiu/va al 15% 
1 auxiliar administrativa al 15 % 
 
 

Productes i serveis 
 
Banc de dades de l’Observatori socioeconòmic d’Osona 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2014 Format: web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=indicadors 

Descripció: Dades d’indicadors de diferents àmbits (demogràfics, socials, econòmics, 
d’educació, d’habitatge, de sostenibilitat) amb les dades socioeconòmiques de la comarca 
d’Osona (per als 50 municipis). 
 
 

mailto:observatori@creaccio.cat
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=indicadors
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Informes de conjuntura municipis d’Osona 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2022 Format: Web i PDF 
Destinataris: Ajuntaments àmbit polític i tècnic. 
Enllaç: 
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/gestio/arxius/Informe%20de%20conjuntura%20Vi
c%202022.pdf 
Descripció: Informes de conjuntura municipal pels ajuntaments de la comarca. Els informes 
recullen les darreres dades dels àmbits: població, teixit empresarial, mercat de treball, renda i 
habitatge. 
Els informes estan disponibles a demanda per als 50 municipis d’Osona. 
 
 
Taula de seguiment dels indicadors del Pla Estratègic de l’FP a Osona 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2017 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat 

Descripció: Seguiment dels principals indicadors recollits en el Pla Estratègic de la Formació 
Professional a Osona. 
 
 
Espai de tendències de futur 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2017 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: 
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=tendencies_de_fu
tur 
Descripció: Realització i actualització dels següents productes: 
 

• 15 infografies inspiradores de megatendències (demogràfiques, tecnològiques, mercat 
laboral, indústria....) 

• 5 vídeos de megatendències (mercat laboral, indústria 4.0, consumidors, negocis de futur 
i nous models de relació públic-privat) 

• Recull de 50 tendències agrupades en els diferents àmbits: demogràfic, social, geopolític, 
tecnològic i econòmic. 

• Exemples de negoci inspirats en les oportunitats generades per les megatendències. 
 
 

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/gestio/arxius/Informe%20de%20conjuntura%20Vic%202022.pdf
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/gestio/arxius/Informe%20de%20conjuntura%20Vic%202022.pdf
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=tendencies_de_futur
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=tendencies_de_futur


 
 

127 

 
 
Espai web informació Covid-19 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2020 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: 
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografia_covid1
9 
 
Descripció: Espai web on es recullen els diferents productes relacionats amb l’impacte de la 
Covid-19 
 

• Seguiment de dades de salut 
• Seguiment de dades de mercat de treball 
• Seguiment de dades de mobilitat 
• Seguiment de dades de condicions de vida 

 
 
Espai web conjuntura Manlleu i Vic 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2020 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: 
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=conjuntura_manll
eu_vic 
 
Descripció: Realització i actualització dels següents productes: 
 

• 11 infografies temàtiques (demografia, atur, contractació, renda, teixit productiu) 
• 16 mapes temàtics per secció censal (densitat de població, envelliment, estrangers, 

joves, índex de dependència, taxa de pobresa, renda mitjana i renda per prestacions i 
pensions) 

• 10 informes temàtics i de conjuntura 
 
 
Suport tècnic als 5 projectes estratègics d’Osona 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2021 Format: Presencial i PDF 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 

Descripció: Suport tècnic d’anàlisi, tendències i seguiment als cinc projectes estratègics de 
territori: 

• Osona Biocircular 
• Transformació digital 
• Mobilitat i logística 
• Talent i col·lectius vulnerables 
• Salut 

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografia_covid19
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografia_covid19
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=conjuntura_manlleu_vic
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=conjuntura_manlleu_vic
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Osona, reptes de futur 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2022 Format: Presencial  
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: https://www.creaccio.cat/wp-content/uploads/2022/07/Osona-reptes-de-futur.pdf 
Descripció: Jornades i sessions de reflexió i debat a l’entorn dels reptes de futur d’Osona. Són 
sessions participatives amb ciutadania i agents polític i socials de la comarca. Les sessions 
s’organitzen a partir de les línies estratègiques i de l’Informe de competitivitat. 
 
 

Grup motor sector agroalimentari a Osona 
Periodicitat: Permanent Any inici: 2020 Format: Presencial 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general 
Descripció: grup de treball format per diferents agents del territori vinculats al sector per analitzar 
i dinamitzar el sector agroalimentari a Osona. 
 
 
Observatori de les transicions educatives  

Periodicitat: Permanent Any inici: 2018 Format: Presencial 
Destinataris: Comunitat educativa de la comarca d’Osona, Taula de l’FP Osona, tècnics 
d’educació i de joventut, Ajuntaments en general. 
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat 

Descripció: Observatori de seguiment i detecció de l’abandonament prematur dels estudis. 
Projecte en col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona, els centres educatius i els serveis 
territorials d’Ensenyament. 
 
 
Xarxa El Perfil de la Ciutat 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2014 Format: Web  
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: www.perfilciutat.net 

Descripció: Col·laboració tècnica amb els altres observatoris de la xarxa amb l’objectiu de 
desenvolupar metodologies i indicadors per la mesura de la qualitat de vida i el benestar en les 
ciutats mitjanes. Publicació d’articles en el bloc de la xarxa de El Perfil de la Ciutat. Dinamització 
del web. 

 
 

https://www.creaccio.cat/wp-content/uploads/2022/07/Osona-reptes-de-futur.pdf
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/
http://www.perfilciutat.net/
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Comitè de Seguretat i Salut 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2020 Format: Presencial  
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 

Descripció: Grup de treball format per responsables de la prevenció de riscos laborals 
d’empreses d’Osona, així com agents territorials, on es debat i s’exposen els protocols i plans de 
contingència generats per la situació de la pandèmia per la Covid-19. 
 
 
Infografies d’atur 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2016 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: http://observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies 
Descripció: 4 infografies d’atur trimestrals dels municipis de Vic i Manlleu, i d’Osona. 
 
 
Infografies de contractació 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2016 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç:   http://observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies 
Descripció: 4 infografies de contractació trimestrals dels municipis de Vic i Manlleu, i d’Osona. 
 
 
Infografia d’activitat econòmica - Empreses 

Periodicitat: Trimestral  Any inici: 2017 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: http://observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies 
Descripció: 1 infografia on es visualitzen els principals indicadors del teixit empresarial. 
 
 
Infografia d’activitat econòmica – Llocs de treball 

Periodicitat: Trimestral  Any inici: 2017 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç:  http://observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies 
Descripció: 1 infografia on es visualitzen els principals indicadors referents als treballadors 
assalariats i autònoms. 
 

http://observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
http://observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
http://observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
http://observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
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Infografies del Mercat de treball i Activitat econòmica 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2018 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç 
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=visualitza_dades#I
nfografies-mercatlaboral 
Descripció: Infografies del mercat de treball i l’activitat econòmica: atur, contractació, llocs de 
treball i empreses. 
 
 
Informe de conjuntura d’Osona 

Periodicitat: Semestral Any inici: 2022 Format: Web i PDF 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: 
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=informe_de_conjun
tura 
Descripció: Informe de conjuntura d’Osona. L’informe recull les darreres dades dels àmbits: 
població, teixit empresarial, mercat de treball, renda i habitatge. 
 
 
Infografies Demogràfiques 

Periodicitat: Anual Any inici: 2018 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: 
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=visualitza_dades#i
nfografies-demografiques 
Descripció: 3 infografies que recullen les principals dades demogràfiques actualitzades a 1 de 
gener de cada any, que substitueix l’informe demogràfic iniciat l’any 2008: estructura i evolució 
demogràfica, població estrangera i projeccions demogràfiques. 
 
 
Infografies i mapes temàtics 

Periodicitat: Anual Any inici: 2018 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: 
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=visualitza_dades#i
nfografies-tematiques 
Descripció: Infografia de renda, infografia d’habitatge, infografia de dones i mapes de 
sostenibilitat. 

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=visualitza_dades#Infografies-mercatlaboral
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=visualitza_dades#Infografies-mercatlaboral
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=informe_de_conjuntura
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=informe_de_conjuntura
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=visualitza_dades#infografies-demografiques
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=visualitza_dades#infografies-demografiques
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=visualitza_dades#infografies-tematiques
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=visualitza_dades#infografies-tematiques
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Infografies sectorials 
Periodicitat: Anual Any inici: 2018 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: 
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=visualitza_dades#i
nfografies-sectorials 
Descripció: Infografia del sector agro, infografia del sector metall i infografia de la indústria. 
 
 

Projecte TERRIS – Territori i Innovació Social a Osona 
Periodicitat: Anual Any inici: 2019 Format: Presencial 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Descripció: projecte anual d’innovació i lideratge social. El projecte es realitza amb tres grups de 
treball: càrrecs electes, joves i ciutadania. Durant 6 setmanes cada grup es reuneix setmanalment 
per definir i abordar reptes estratègics pel territori. 
 
 

Actualització grans magnituds de la cadena de valor agroalimentària a Osona 
Periodicitat: Anual Any inici: 2014 Format: document intern 
Destinataris: Sector agroalimentari, ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en 
general. 
Descripció: Mapeig de la cadena de valor agroalimentària d’Osona. 
 
 

Actualització grans magnituds de la cadena de valor metall-mecànic a Osona 
Periodicitat: Anual Any inici: 2014 Format: document intern 
Destinataris: Sector metall-mecànic, ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en 
general. 
Descripció: Mapeig de la cadena de valor del metall-mecànic d’Osona. 
 
 

Cens d’empreses i activitats dels polígons de Vic i Gurb 
Periodicitat: Anual Any inici: 2021 Format: document intern 
Destinataris: Ajuntament de Vic, Ajuntament de Gurb, Promoció econòmica, Associacions 
d’empresaris dels polígons de Vic i Gurb, Consell Comarcal d’Osona. 
Descripció: Base de dades d’empreses dels polígons de Vic i Gurb. 
 
 

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=visualitza_dades#infografies-sectorials
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=visualitza_dades#infografies-sectorials
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Informe de competitivitat de la comarca d’Osona 

Periodicitat: Bianual Any inici: 2014 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: 
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=Informe_competitiv
itat_osona  
Descripció: Anàlisi dels principals indicadors de desenvolupament competitiu que permet el 
posicionament de la comarca, detectant noves oportunitats i identificant reptes de futur. 

Coordinació i direcció dels grups de debat per dimensions amb participació d’entitats i agents 
comarcals (tècnics de l’Administració local, Consell Empresarial d’Osona, Cambra de Comerç, 
Xarxa d’Entitats d’Inserció Sociolaborals d’Osona, Serveis Socials, sindicats, UVic, representants 
polítics, etc.) 

A partir de la presentació de la diagnosi comarcal dels indicadors competitius, els grups de debat 
defineixen i prioritzen els principals reptes de futur estratègics comarcals. 
 
 
Informes monogràfics 

Periodicitat: Bianual Any inici: 2018 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç:  http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=informes 
Descripció: Informes monogràfics per aprofundir en temàtiques de l’actualitat econòmica i social 
del territori. Aquests monogràfics estan vinculats al cicle de debats monogràfics. 
 
 
Debats monogràfics  

Periodicitat: Bianual Any inici: 2018 Format: Presencial 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Descripció: Cicle de debats vinculats a la presentació dels informes monogràfics. Un expert 
sobre la matèria presentada ens exposa la seva investigació. 
 
 

Mapeig del sector salut i social a Osona 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2022 Format: document intern 
Destinataris: Sector salut i social, ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en 
general. 
Descripció: Mapeig de l’ecosistema del sector de la salut i del sector social a la comarca. 
Identificant empreses i entitats per baules d’activitat, així com identificant els gaps i oportunitats 
del sector. 
 

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=Informe_competitivitat_osona
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=Informe_competitivitat_osona
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=informes
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Mapeig de la cadena de valor de la logística a Osona i anàlisi de necessitats 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2022 Format: document intern 
Destinataris: Sector del transport i la logística, ajuntaments, agents econòmics i socials i a la 
població en general. 
Descripció: Caracterització de la cadena de valor de la logística a Osona, amb el mapeig de les 
empreses que la formen. També identificació de les necessitats de les empreses d’Osona en 
relació a les activitats logístiques. 
 
 
Informe de tendències 

Periodicitat: Puntual Any inici: 2016 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=Informe_me
gatendencies 
Descripció: Informe que recull les principals megatendències agrupades en cinc grans blocs; 
demogràfiques, econòmiques, socials, tecnològiques i geopolítiques. 
 
 
Catàleg de productes de coneixement per empreses i emprenedors 

Periodicitat: Puntual Any inici: 2022 Format: Presencial, online i 
pdf 

Destinataris: Empreses i emprenedors. 

Descripció: Projecte pilot que té l’objectiu d’establir una metodologia per testejar com les 
empreses i emprenedors adquireixen coneixement per millorar la presa de decisions. El pilot vol 
identificar continguts a mida per col·lectius segons les seves necessitats. Es defineix un prototip i 
es testeja amb cinc col·lectius (segmentats per sector o especialització). A partir d’aquest prototip 
s’automatitzarà el procés generant un catàleg de productes de coneixement a mida. 
 
 
Sessions de mobilitat a territori 

Periodicitat: Puntual Any inici: 2022 Format: Presencial 
Destinataris: Grups polítics, alcaldes i regidors dels municipis d’Osona. 

Descripció: Sessions específiques amb municipis i entitats d’Osona per repensar i compartir els 
resultats de “l’Estudi de mobilitat de la comarca d’Osona”, a partir de casos d’ús i experiències 
inspiradores d’altres territoris similars que es podrien implementar a la comarca. Són sessions de 
sensibilització i de promoció de la cultura de mobilitat sostenible. 
 
 

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=Informe_megatendencies
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=Informe_megatendencies
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Grup de treball XODEL La mesura del DEL 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2019 Format: Presencial 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general, així com la 
Xarxa XODEL. 
Descripció: Participació tècnica en el grup de treball desenvolupador de l’eina MesuraDEL, 
aplicació per mesurar el nivell crític en setze àmbits del desenvolupament econòmic local. 
 
 

Grup de treball XODEL Envelliment i DEL  
Periodicitat: Puntual Any inici: 2020 Format: Presencial 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general, així com la 
Xarxa XODEL. 
Descripció: Participació tècnica en el grup de treball per analitzar les tendències i dades de 
l’envelliment. 
 
 

Grup de treball XODEL MS Power BI 
Periodicitat: Puntual Any inici: 2022 Format: Presencial 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general, així com la 
Xarxa XODEL. 
Descripció: Participació tècnica en el grup de treball per treballar amb l’eina Power BI als 
observatoris. 
 
 
Sessions estratègiques municipals 

Periodicitat: A demanda Any inici: 2019 Format: Presencial 
Destinataris: Grups polítics, alcaldes i regidors dels municipis d’Osona. 

Descripció: Sessions específiques per l’àmbit polític d’anàlisi i estratègia municipal i tendències 
de futur. 
 
 
Destacats 
Periodicitat: A demanda Any inici: 2016 Format: Web 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=destacats 
Descripció: Secció web que recull les principals notícies i novetats relacionades amb la 
informació socioeconòmica d’interès, com per exemple la nota d’atur. 
 

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=destacats
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Taller de transferència de coneixement en l’àmbit educatiu 

Periodicitat: A demanda Any inici: 2014 Format: Presencial 
Destinataris: Estudiants d’escoles i instituts de la comarca, i la Universitat de Vic. 

Descripció: Tallers d’anàlisi i tractament de les dades  i les tendències amb les que treballa 
l’Observatori. Difusió i aprofitament dels recursos de l’Observatori per a professors i estudiants.  

• L’Observatori socioeconòmic d’Osona a l’aula.  Taller dirigit al professorat per donar a 
conèixer l’Observatori com a recurs educatiu 

• On som ? Cap on anem ? Taller dirigit als alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius sobre 
l’impacte de les megatendències a la nostra societat. 

• Descobrim Osona. Taller dirigit als alumnes d’ESO per conèixer la comarca. 
 
 
Taller de transferència de coneixement en l’àmbit tècnic 

Periodicitat: A demanda Any inici: 2014 Format: Presencial 
Destinataris: Tècnics de l’Administració pública (tècnics d’ocupació, tècnics d’empresa) 

Descripció: Tallers d’anàlisi i tractament de les dades  i les tendències amb les que treballa 
l’Observatori. Difusió i aprofitament dels recursos de l’Observatori per a tècnics. 

• L’Observatori socioeconòmic d’Osona com a eina. Taller dirigit a tècnics per donar a 
conèixer l’Observatori com a recurs tècnic. 

 
 
Presentacions Informes i estudis 

Periodicitat: A demanda Any inici: 2014 Format: Presencial 

Descripció: Presentacions de les diferents publicacions que realitza l’Observatori socioeconòmic 
d’Osona per socialitzar el coneixement. 
 
 

Suport a la planificació i diagnosi territorial 
Periodicitat: A demanda Any inici: 2014 Format: PDF, Excel 
Destinataris: Ajuntaments i entitats d’Osona. 
Descripció: Elaboració i aportació de dades a les diagnosis i memòries de projectes comarcals. 
 
 

Col·laboració i participació en projectes comarcals 
Periodicitat: A demanda Any inici: 2014 Format: Presencial 
Destinataris: Agents públics i privats de la comarca. 
Descripció: Participació i elaboració de projectes en col·laboració amb entitats i tècnics de la 
comarca, ja siguin liderats des de Creacció o des d’una altra entitat. 
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Informes a demanda 

Periodicitat: A demanda Any inici: 2004 Format: Web i PDF 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat / document intern 

Descripció: Informe no periòdic d'algun tema d'actualitat que es creu oportú fer-ne un esment 
especial o fet a mida a petició d’algun organisme comarcal. 
 
 
Servei de consultes 

Periodicitat: A demanda Any inici: 2004 Format: Web i document PDF 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general. 
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=contacte 

Descripció: Possibilitat de donar resposta a aquelles necessitats d’informació referents al mercat de 
treball i desenvolupament local d’Osona. Aquestes consultes es poden fer via telefònica , via web o 
via correu electrònic. 
 
 

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=contacte
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Observatori de la Riera de Caldes 
 

Entitat: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 

 
Responsable tècnic: Francesc Pou Serras 

Adreça: Plaça del Treball, 1 

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda CP: 08130 

Telèfon: 935 446 163 Correu electrònic: observatori@staperpetua.cat 
Web: 
https://www.staperpetua.cat/menu-
principal/treball/lobservatori 
https://www.rieradecaldes.com/observa
tori.html 

Xarxes socials: 
https://twitter.com/SPMempreses 
https://www.linkedin.com/company/pespm 
 

 

Àmbit territorial: Eix de la Riera de Caldes. Inclou els següents municipis: Caldes de Montbui, la 
Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sant Feliu de Codines, Santa Perpètua de Mogoda, 
Sentmenat. 
Any inici: 2004 
Missió: Recopilar, aprofitar, analitzar i difondre informació d’interès local i/o regional mitjançant 
l’explotació de les dades socioeconòmiques existents, amb l’objectiu d’oferir coneixement als 
agents locals, al teixit productiu, a l’administració pública i la ciutadania. Proveir coneixement per 
afavorir la presa de decisions mitjançant la recollida, integració, anàlisi i difusió de la informació 
socioeconòmica de l’àmbit territorial. 
 

Objectius: Mantenir i actualitzar permanentment el sistema d’informació, mitjançant l’aprofitament 
i la integració de la informació disponible. Adequar i transformar de les dades existents en 
coneixement, a partir de productes en formats entenedors i pràctics, perseguint l’objectiu d’aportar 
coneixement als agents locals del territori i contribuir a la definició d’estratègies de 
desenvolupament local. Adquirir capacitat d’adaptació a la variabilitat i a les necessitats del 
context socioeconòmic, incorporant noves metodologies per a l’anàlisi i difusió de la informació. 
 
Oferir servei de consultes a mida referents a la informació socioeconòmica de l’Eix de la Riera de 
Caldes.  
 

Recursos humans:  
1 tècnic/a al 100% 
1 coordinador tècnic a l’1% 
 

mailto:observatori@staperpetua.cat
https://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/lobservatori
https://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/lobservatori
https://www.rieradecaldes.com/observatori.html
https://www.rieradecaldes.com/observatori.html
https://twitter.com/SPMempreses
https://www.linkedin.com/company/pespm
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Productes i serveis 
 

Monitoratge dels punts de recàrrega de vehicle elèctric 

Periodicitat: Diària Any inici: 2022 Format: Panell interactiu 
Business Intelligence. 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 

Enllaç: https://www.rieradecaldes.com/mobilitat.html (apartat de recàrrega de vehicle elèctric) 
Descripció: Eina automatitzada de consulta de l’ús dels punts de recàrrega de vehicle elèctric 
ubicats a Santa Perpètua de Mogoda. Aquesta eina inclou dades referents a l’ús del servei, com 
per exemple el nombre d’usuaris, el nombre de càrregues total i per usuari, el consum per diari, 
per càrrega per usuari i acumulat, així com indicadors de l’estalvi energètic. Les dades es poden 
consultar de manera conjunta o per cada punt de recàrrega. Aquest panell anirà incorporant 
progressivament els nous punts de recàrrega que s’instal·laran al municipi. 
Subproducte: Panell interactiu. 
 
 
Monitoratge del vehicle elèctric compartit 

Periodicitat: Diària Any inici: 2022 Format: Panell interactiu 
Business Intelligence. 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 

Enllaç: https://www.rieradecaldes.com/mobilitat.html (apartat de mobilitat elèctrica compartida) 
Descripció: Eina automatitzada de consulta de l’ús del vehicle elèctric compartit de Santa 
Perpètua de Mogoda. Aquesta eina inclou dades referents a l’ús del servei, com el nombre 
d’usuaris, la distància mitjana recorreguda i durada de cada reserva, la distància acumulada i 
energia consumida acumulada, així com indicadors d’estalvi energètic que genera el servei (en 
litres de combustible i tones de CO2). Les dades es poden consultar per tipus d’usuari o bé per 
any en el període comprès entre 2018 i 2022. 
Subproducte: Panell interactiu. 
 
 
Monitoratge de la mobilitat estrangera a la Riera de Caldes 
Periodicitat: Diària, subjecte a 
l’actualització de la font d’origen. Any inici: 2022   Format: Panell interactiu 

Business Intelligence. 
Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 

Enllaç: https://www.rieradecaldes.com/mobilitat.html (apartat de mobilitat estrangera). 
Descripció: Eina automatitzada de consulta de la mobilitat de persones estrangeres que 
pernocten als municipis de l’Eix de la Riera de Caldes. Es pot consultar el nombre de persones 
estrangeres que es localitzen a l’àmbit territorial amb una periodicitat trimestral, així com el país 
de procedència i la ràtio d’estrangers per cada 1.000 habitants. Aquesta informació s’extreu a 
partir del posicionament dels telèfons mòbils. Subproducte: Panell interactiu. 

https://www.rieradecaldes.com/mobilitat.html
https://www.rieradecaldes.com/mobilitat.html
https://www.rieradecaldes.com/mobilitat.html
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Monitoratge de les matriculacions de vehicles elèctrics a la Riera de Caldes 
Periodicitat: Diària, subjecte a 
l’actualització de la font d’origen. Any inici: 2022  Format: Panell interactiu 

Business Intelligence. 
Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: https://www.rieradecaldes.com/mobilitat.html (apartat de matriculacions de vehicle 
elèctric). 
Descripció: Eina automatitzada de consulta de les matriculacions de vehicles elèctrics als 
municipis de l’àmbit territorial. En aquest panell, es pot consultar el pes de les matriculacions 
respecte als àmbits supraterritorials i les matriculacions per tipologia de vehicle i per tecnologia. 
Les dades es poden consultar de manera conjunta per l’àmbit territorial o bé, per cada municipi.  
Subproducte: Panell interactiu. 
 
 

Monitoratge de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a la Riera de Caldes 

Periodicitat: Diària Any inici: 2022 Format: Panell interactiu 
Business Intelligence. 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 

Enllaç: https://www.rieradecaldes.com/observatori.html (apartat de transició energètica). 
Descripció: Eina automatitzada de consulta de les instal·lacions fotovoltaiques als municipis de 
l’àmbit territorial. En aquest panell es pot consultar el nombre d’instal·lacions i l’evolutiu trimestral, 
la potència instal·lada i acumulada, així com la ràtio d’instal·lacions per cada 1.000 immobles. 
Tots aquests paràmetres es poden consultar pel conjunt de municipis o bé de manera individual, i 
es poden contrastar amb els àmbits supraterritorials. Tanmateix, s’incorpora un rànquing de 
posicionament dels municipis del territori respecte a la resta de municipis de les comarques 
vallesanes, tant per nombre d’instal·lacions com per potència instal·lada. 
Subproducte: Panell interactiu. 
 

https://www.rieradecaldes.com/mobilitat.html
https://www.rieradecaldes.com/observatori.html
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Informe d’atur i demandes d’ocupació 

Periodicitat: Mensual Any inici: 2005 
Format: Informe, infografia 
Web. Difusió via correu 
electrònic i xarxes socials. 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: SPM: https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/19924-
atur-registrat.html  
Riera de Caldes: https://www.rieradecaldes.com/atur-registrat.html 
 
Descripció: Anàlisi mensual de les dades d’atur registral i les demandes d’ocupació dels 
municipis de l’àmbit de la Riera de Caldes, les localitats de l’entorn, així com els àmbits 
supraterritorials. El butlletí inclou informació referent a l’evolució de l’atur per municipis, la variació 
intermensual i interanual, l’evolució de la taxa d’atur registral i l’anàlisi per perfils sociodemogràfic 
(gènere, grups d’edat, nivell formatiu, grups ocupacionals). Es repeteix l’anàlisi en clau de 
demandants d’ocupació.  
Subproductes: Se’n deriven quatre productes. S’elabora un informe i infografia específic pel 
municipi de Santa Perpètua de Mogoda i paral·lelament, un informe i infografia que inclou l’anàlisi 
dels municipis de la Riera de Caldes. La infografia presenta les dades més rellevants de l’informe 
i es troba sempre disponible al web, on permet l’accés a l’informe i l’històric dels darrers 3 anys. 
 
 

Flaix de contractació laboral 

Periodicitat: Mensual 
 
Any inici: 2020 
 

Format: Infografia Web. 
Difusió via correu electrònic 
i xarxes socials 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: https://www.rieradecaldes.com/contractacions.html 
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/19925-contractacio-
laboral.html 
 
Descripció: Infografia de les dades de contractació per l’àmbit de la Riera de Caldes. S’elabora 
una síntesi que inclou l’evolució de la contractació, l’acumulació de contractes des d’inicis d’any i 
la variació interanual. La informació es compara amb l’evolució dels àmbits administratius 
superiors. També inclou l’anàlisi segons la tipologia de contractació i el perfil sociodemogràfic de 
les persones contractades. S’ofereix un evolutiu per municipis i una breu anàlisi de les darreres 
dades.  
Subproducte: Infografia web. 
 
 

https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/19924-atur-registrat.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/19924-atur-registrat.html
https://www.rieradecaldes.com/atur-registrat.html
https://www.rieradecaldes.com/contractacions.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/19925-contractacio-laboral.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/19925-contractacio-laboral.html
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Flaix d’Expedients de Regulació d’Ocupació 

Periodicitat: Mensual Any inici: 2021 
Format: Infografia Web, 
Difusió via correu electrònic i 
xarxes socials. 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/regulacio-
docupacio.html 
https://www.rieradecaldes.com/regulacioacute-docupacioacute.html 
 
Descripció: Infografia en què s’analitza el volum d’expedients de regulació d’ocupació presentats 
per municipis de l’àmbit territorial, així com el grau d’afectació en termes de força de treball. 
S’analitza el nombre d’ERO presentats per municipis en funció del tipus d’expedient i secció 
econòmica. També es fa balanç dels ERO i treballadors afectats acumulats al llarg de l’any. 
Subproducte: Infografia web. 
 

Activitat econòmica de l’Eix de la Riera de Caldes 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2012 

Format: Informe, panell 
interactiu Business Intelligence. 
Difusió via correu electrònic i 
xarxes socials. 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/activitat-
empresarial.html 
https://www.rieradecaldes.com/activitat-empresarial.html 
 
Descripció: Els informes d’activitat econòmica són una publicació trimestral, iniciada l’any 2012. 
Tenen la finalitat d’analitzar l’evolució del teixit productiu dels municipis de l’àmbit territorial i 
establir la comparativa amb els àmbits supraterritorials. Les temàtiques tractades guarden relació 
amb les característiques de la composició del mercat de treball, l’estructura del teixit empresarial i 
l’evolució en l’afiliació de treballadors assalariats o autònoms. S’analitzen dades com l’evolució 
absoluta, la distribució de les afiliacions per sectors productius, entre altres paràmetres. L’anàlisi 
de les dades es duu a terme de manera conjunta pels set municipis de la Riera de Caldes, però 
se n’expressen les dades individualment.  
Subproductes: S’elabora un informe del qual se’n deriva un panell interactiu on es poden 
consultar les principals dades d’activitat econòmica (evolució del nombre d’empreses, treballadors 
i autònoms, variació trimestral i interanual, i desglossament segons sector i secció econòmica. 
 

https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/regulacio-docupacio.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/regulacio-docupacio.html
https://www.rieradecaldes.com/regulacioacute-docupacioacute.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/activitat-empresarial.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/activitat-empresarial.html
https://www.rieradecaldes.com/activitat-empresarial.html
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Butlletí d’Altes Empresarials 

Periodicitat: Semestral Any inici: 2015 
Format: Informe, infografia 
Web. Difusió via correu 
electrònic i xarxes socials. 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/altes-
empresarials.html 
https://www.rieradecaldes.com/altes-noves-societats.html 
 
Descripció: Es tracta d’un informe que recull semestralment el registre de la constitució de noves 
societats a l’àmbit territorial de la Riera de Caldes. L’inventari de noves empreses es fa per 
municipis, sectors econòmics i nivell d’intensitat tecnològica. La font d’informació són les 
notificacions d’inici d’operacions publicades al Butlletí del Registre Mercantil. Aquesta informació 
s’obté mitjançant el proveïdor privat de dades Axesor. 
Subproductes: S’elabora un informe per al primer semestre i un informe anual. Se’n deriva una 
infografia informativa amb les principals dades presents a l’informe. 
 
 

Informes demogràfics 

Periodicitat: Anual  
Any inici: 2012 

Format: Informe, infografia 
Web. Difusió via correu 
electrònic i xarxes socials  

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-
municipi/lobservatori/demografia.html 
https://www.rieradecaldes.com/demografia.html 
 
Descripció: En els informes demogràfics es contextualitzen dades generals sobre la distribució 
de la població per municipis, la densitat de població, l’evolució dels darrers anys i la variació 
interanual. També s’analitza la composició de la població per grups d’edat, s’elaboren piràmides 
d’edat i es determina la població activa. D’altra banda, es presenta informació d’una bateria 
d’indicadors demogràfics, s’analitza el moviment natural de la població i el moviment migratori. 
Tanmateix, es fa una breu anàlisi de l’origen de la població resident al territori, segons 
nacionalitat. Tots aquests paràmetres es comparen amb els àmbits supraterritorials. 
Subproductes: s’elaboren un total de 16 productes. Un informe i una infografia general per l’àmbit 
de la Riera de Caldes i un informe i infografia individualitzada per a cada municipi del territori.  
 

https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/altes-empresarials.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/altes-empresarials.html
https://www.rieradecaldes.com/altes-noves-societats.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/demografia.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/demografia.html
https://www.rieradecaldes.com/demografia.html
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Dataset de Treball per ocupacions 
Periodicitat: Anual Any inici: 2019 Format: Dataset Web. 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/treball-per-
ocupacions.html 
https://www.rieradecaldes.com/contractes-ocupacions.html 
Descripció: Base de dades de contractacions registrades i demandes d’ocupació de l’àmbit de la 
Riera de Caldes. S’ofereixen accés a les dades per al seu reaprofitament. Les dades s’ofereixen a 
4 dígits (CNO2011). 
 
 

Informe macroeconòmic 

Periodicitat: Anual Any inici: 2015 
Format: Informe i infografia 
Web. Difusió via correu 
electrònic i xarxes socials. 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-
municipi/lobservatori/macromagnituds-economiques.html 
https://www.rieradecaldes.com/macromagnituds-econogravemiques.html 
 
Descripció: L’informe macroeconòmic ofereix informació sobre diversos paràmetres relacionats 
amb les magnituds econòmiques a l’Eix de la Riera de Caldes. L’informe fa un recull estadístic 
dels següents apartats: 

• Riquesa: Es duu a terme un evolutiu de dors indicadors econòmics: Renda Familiar Bruta 
Disponible (RFBD) i l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF). 

• Productivitat: En aquest apartat s’observa el caràcter productiu del territori a partir de 
l’anàlisi de dos indicadors, el Producte Interior Brut (PIB) i el Valor Afegit Brut (VAB). 

Subproductes: S’elabora un informe i una infografia amb dades pel conjunt de municipis de la 
Riera de Caldes. 
 
 

https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/treball-per-ocupacions.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/treball-per-ocupacions.html
https://www.rieradecaldes.com/contractes-ocupacions.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/macromagnituds-economiques.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/macromagnituds-economiques.html
https://www.rieradecaldes.com/macromagnituds-econogravemiques.html
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Informe immobiliari 

Periodicitat: Anual 
 
Any inici: 2020 
 

Format: Informe i infografia 
Web. Difusió via correu 
electrònic i xarxes socials. 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/mercat-
immobiliari.html 
https://www.rieradecaldes.com/mercat-immobiliari.html 
 
Descripció: L’informe immobiliari ofereix informació sobre diversos paràmetres relacionats amb 
el mercat de compravenda i lloguer d’habitatge, així com de la construcció d’immobles 
residencials a l’Eix de la Riera de Caldes. S’analitza l’evolució del mercat de compravenda i el 
nombre i variació interanual de les transaccions, per municipis i àmbits supraterritorials. Quant al 
mercat de lloguer, s’ofereix una evolució del nombre de contractes de lloguer signats i l’evolució 
del preu de mitjà de lloguer per municipis. Pel que fa a la construcció, es comptabilitzen el volum 
d’habitatges iniciats i acabats; informació que s’ofereix de manera conjunta i individualitzada pels 
municipis de la Riera de Caldes. 
Subproductes: S’elabora un informe i una infografia amb dades pel conjunt de municipis de la 
Riera de Caldes. 
 
 

Informe del parc de vehicles de la Riera de Caldes 

Periodicitat: Anual  Any inici: 2022  
Format: Informe, panell 
interactiu Business 
Intelligence. 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/parc-de-
vehicles.html  
https://www.rieradecaldes.com/mobilitat.html (apartat parc de vehicles). 
Descripció: Informe que analitza l’evolució del parc de vehicles durant els darrers anys als 
municipis de la Riera de Caldes. L’anàlisi compara l’evolució per cada municipi de l’àmbit 
territorial, així com en els àmbits administratius superiors. Tanmateix, s’elaboren indicadors 
diversos com, ràtios de vehicles per conductors, de vehicles per cada 1.000 habitants o el 
percentatge de conductors per gènere. Finalment, s’analitza l’evolució del parc de vehicles 
segons la seva tipologia. Subproducte: Informe i panell interactiu. 
 

https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/mercat-immobiliari.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/mercat-immobiliari.html
https://www.rieradecaldes.com/mercat-immobiliari.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/parc-de-vehicles.html
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/parc-de-vehicles.html
https://www.rieradecaldes.com/mobilitat.html
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Apunts d’interès social i econòmic 

Periodicitat: 2 / 3 a l’any 
 
Any inici: 2012 
 

Format: Web. Difusió via 
correu electrònic i xarxes 
socials 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/apunts-
dinteres/ 
 
Descripció: Aquest producte no té una periodicitat determinada, però s’acostumen a treure més 
de 2/3 publicacions l’any.  
 
Posa el focus en diferents temàtiques d’interès pel territori: contractació, atur, treball per 
ocupacions, formació, preu de l’habitatge, etc. Tanmateix, es poden elaborar informes temàtics a 
partir de la demanda o en funció de les necessitats de l’administració pública o bé per sol·licituds 
particulars, si es considera adient i el contingut s’emmarca en els paràmetres d’acció de 
l’observatori, o bé la informació demandada és d’interès públic. 
 
 

Estudis i monogràfics 

Periodicitat: Segons demanda 
 
Any inici: 2012 
 

Format: Web. Difusió via 
correu electrònic i xarxes 
socials 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/estudis-
monografics/ 
 
Descripció: Aquest producte no té una periodicitat determinada, sinó que s’elaboren segons 
necessitat o demanda o en funció de la variabilitat del context socioeconòmic. 
 
Es poden elaborar estudis i monogràfics a partir de la demanda o en funció de les necessitats de 
l’administració pública o bé per sol·licituds particulars, si es considera adient i el contingut 
s’emmarca en els paràmetres d’acció de l’observatori, o bé la informació demandada és d’interès 
públic. 
 
 

https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/apunts-dinteres/
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/apunts-dinteres/
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/estudis-monografics/
https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/estudis-monografics/
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Servei de petició de dades a mida 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2005 Format: Variable 

Destinataris: Administració pública, decisors i planificadors públics i privats i ciutadania. 
Enllaç: Es poden sol·licitar les dades a través dels següents formularis: 

• Consultes i peticions de dades a mida 
• http://www.rieradecaldes.com/contacte.html 

 
Descripció: Proveïment de dades de base, dades estadístiques tractades o estudis a mida, a 
demanda de qualsevol institució pública o privada, o empresa, o ciutadà del territori de la Riera de 
Caldes.  
 
A tall orientatiu i no exhaustiu: 

 Microanàlisis demogràfiques orientades a la presa de decisions de planificació 
d’equipaments i serveis. 

 Anàlisi de mercats. 
 Informació de base per a l’elaboració de projectes. 
 Georeferenciació de dades. 
 Estructura empresarial i geolocalització. 
 Geomàrqueting. 
 Característiques sociodemogràfiques i/o de mercat de treball d’un territori. 
 Construcció de sistemes d’informació ad hoc. 
 Diagnosi social general d’un territori o un grup demogràfic. 

 
El nostre propòsit és transcendir l’Observatori socioeconòmic clàssic centrat en el proveïment de 
dades per a les administracions públiques per passar a esdevenir també un recurs per altres 
sectors. 
 
 

https://www.staperpetua.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/lobservatori/
http://www.rieradecaldes.com/contacte.html
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Observatori comarcal del Vallès Occidental 
Entitat: Consell Comarcal del Vallès Occidental 

 
Responsable tècnic: Enrique Ortega Rivera 

Adreça: N-150, km. 15 

Municipi: Terrassa CP: 08227 

Telèfon: 937 273 534 Correu electrònic: observatori@ccvoc.cat 

Web: 
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/ 
 

Twitter: https://twitter.com/vallesobserva 
Linkedin: 
https://www.linkedin.com/company/observ
atori-del-vall%C3%A8s-occidental/ 

Àmbit territorial: Comarca del Vallès Occidental. 

Any inici: 2007 
Analitzar, facilitar i difondre informació social, econòmica i territorial a la ciutadania, institucions i 
representats polítics, especialment, en els àmbits i polítiques públiques que l’administració 
comarcal intervé. 
 

Objectius:  
 

• Realitzar estudis i informes vinculats a l’evolució i situació social, econòmica i territorial de la 
comarca i dels seus municipis. 

 
• Elaborar productes periòdics per a l’observació permanent de la comarca. 
 
• Disposar d’un servei de consultes a mida adreçat a empreses, institucions i ajuntaments. 
 
• Proveir d’informació territorial estratègica als plans territorials i òrgans comarcals. 
 
• Difondre el coneixement en relació a l’anàlisi territorial i facilitar l’accés a la informació. 
 
• Impulsar i participar d'espais de debat i cooperació amb els agents territorials. 
 

Recursos humans:  
1 tècnic coordinador: 100%  
1 tècnica observatori: 100% 
 

mailto:observatori@ccvoc.cat
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/
https://twitter.com/vallesobserva
https://www.linkedin.com/company/observatori-del-vall%C3%A8s-occidental/
https://www.linkedin.com/company/observatori-del-vall%C3%A8s-occidental/
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Productes i serveis 
 
Infoatur 

Periodicitat: Mensual Any inici: 2009 Format: Web (PPT/PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/infoatur/ 
Descripció: Anàlisi de les dades d’atur registrat i taxa d’atur de la comarca i municipis per tal 
d’examinar la seva evolució i comparar el seu comportament respecte altres períodes, indicadors i 
altres àmbits territorials. 
 
 
Indicadors de seguiment del mercat de treball 

Periodicitat: Mensual Any inici: 2020 Format: Web (PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/indicadors-de-seguiment-del-mercat-
de-treball/ 
Descripció: Anàlisi dels principals indicadors del mercat de treball de la comarca i els seus 
municipis en relació amb  l’atur registrat, la contractació laboral, l’afiliació a la Seguretat Social i la 
regulació d’ocupació 
 
 
Notes informatives  

Periodicitat: Mensual Any inici: 2022 Format: Web (Word/PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/notes-de-lobservatori/  
Descripció: Notes informatives i informes breus monogràfics, que aborden aspectes actuals i 
rellevants per al territori, amb l'objectiu de fer una primera aproximació a qüestions emergents i 
generar coneixement sobre temàtiques específiques 
 

https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/infoatur/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/indicadors-de-seguiment-del-mercat-de-treball/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/indicadors-de-seguiment-del-mercat-de-treball/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/notes-de-lobservatori/
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Flaix socioeconòmic 

Periodicitat: Trimestral Any inici: 2008 Format: Web (PPT/PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/flaix-socioeconomic/  
Descripció: Radiografia general de la situació socioeconòmica de la comarca. Analitza l'evolució 
de l’estructura econòmica (assalariats, empreses, autònoms), les tendències dels sectors i de les 
principals activitats econòmiques, el ritme de la contractació i els EROs. També, es detalla les 
principals característiques dels desocupats (col·lectius més afectats, durada de la demanda, ...). 
 
 
Dades de violència contra les dones. Partits judicials del Vallès Occidental. Informe 
trimestral 
Periodicitat: Trimestral Any inici: 2020 Format: Web (PPT/PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç:  https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-trimestral-de-violencia-contra-
les-dones/  
Descripció: A partir de les dades trimestrals publicades per l’Observatorio contra la violencia 
doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, s’analitzen diferents aspectes 
relacionats amb aquesta problemàtica, com ara denúncies, delictes, ordres de protecció, 
renúncies i resolucions dels procediments judicials. Les dades recollides s’ofereixen 
desglossades per partits judicials. 
 
 
Informe prestacions de desocupació 
Periodicitat: Semestral Any inici: 2012 Format: Web (PPT/PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-prestacions-de-desocupacio/  
Descripció: A partir de la informació tramesa per l’Observatorio de Ocupaciones del SEPE, 
s’analitza la cobertura de les diferents prestacions que reben les persones desocupades 
registrades a la comarca, amb informació desagregada per tipologia de prestacions i municipis. 
 

https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/flaix-socioeconomic/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-trimestral-de-violencia-contra-les-dones/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-trimestral-de-violencia-contra-les-dones/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-prestacions-de-desocupacio/
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Informe semestral Dones i mercat de treball  

Periodicitat: Semestral Any inici: 2023 Format: Web (PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/ 
Descripció: Anàlisis de la situació laboral de les dones al Vallès Occidental aplicant la 
perspectiva de gènere i posant el focus en les trajectòries laborals desiguals amb els seus 
homòlegs masculins. Es presenten dades del nivell d’estudis, d’afiliació a la Seguretat Social, 
atur, contractació, salaris i pobresa, desagrades per sexe.   
 
 
Informe de població al Vallès Occidental 

Periodicitat: Anual Any inici: 2011 Format: Web (PPT/PDF) 

Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-anual-de-poblacio/  
Descripció: A partir de les dades publicades anualment per Idescat corresponents al padró 
d’habitants, s’analitza l’evolució i característiques de la població a la comarca i els seus municipis, 
així com dels territoris veïns. 
 
 
Informe Comerç i Restauració 

Periodicitat: Anual Any inici: 2023 Format: Web (PDF) 

Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/ 
Descripció: L’informe recull i presenta en una visualització interactiva els principals indicadors 
sobre l’activitat econòmica, el teixit empresarial (empreses, establiments comercials, etc.) i el 
mercat de treball (ocupació, contractació i atur)  del sector del comerç i la restauració a la 
comarca, amb un enfocament territorial i temporal. 
 
 

https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-anual-de-poblacio/
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Informe anual sobre violència contra les dones  

Periodicitat: Anual Any inici: 2019 Format: Web (PPT/PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-anual-de-violencia-contra-les-
dones/  
Descripció: A partir de les dades anuals publicades per l’Observatorio contra la violencia 
doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, s’analitzen diferents aspectes 
relacionats amb aquesta problemàtica, com ara denúncies, delictes, ordres de protecció, 
renúncies i resolucions dels procediments judicials. Les dades recollides s’ofereixen 
desglossades per partits judicials. 
 
 
Informe anual de la Formació Professional 

Periodicitat: Anual Any inici: 2016 Format: Web (PPT/PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/quadern-de-dades-formacio-pel-
treball/  
Descripció: L’informe analitza, principalment a partir de les dades del Departament d’Educació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, l’oferta d’ensenyaments del sistema d’FP de l’àmbit educatiu 
(FP Inicial) i del laboral (FP per a l’ocupació), des d’una perspectiva territorial i amb un 
enfocament integrat. A més, l’informe caracteritza el perfil d’alumnat i els patrons de mobilitat per 
motius d’estudi. 
 
 
Informe anual de l’habitatge al Vallès Occidental 

Periodicitat: Anual Any inici: 2019 Format: Web (PPT/PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-anual-de-lhabitatge/  
Descripció: L’informe analitza, a partir d’un sistema d’indicadors consolidats, les tendències 
sociodemogràfiques de la comarca, la dinàmica del sector de la construcció, la situació i 
característiques del parc d’habitatges, l’evolució del mercat immobiliari i l’accés a l’habitatge. El 
treball recull un annex estadístic exhaustiu amb dades amb diferent desagregació territorial que 
s’actualitzen anualment.  
 

https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-anual-de-violencia-contra-les-dones/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-anual-de-violencia-contra-les-dones/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/quadern-de-dades-formacio-pel-treball/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/quadern-de-dades-formacio-pel-treball/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-anual-de-lhabitatge/
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Informe anual sobre el Programa d’Ajuts Individuals de Menjador al Vallès Occidental 

Periodicitat: Anual Any inici: 2017 Format: Web (PPT/PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-ajuts-individuals-de-menjador/  
Descripció: L’informe té com a objectiu fer un balanç anual dels principals resultats del programa 
d’Ajuts Individuals de Menjador del Vallès Occidental per tal de contribuir a la millora de la 
planificació, l’accessibilitat i la gestió d’aquest. També realitza una anàlisi de les característiques 
dels beneficiaris a partir de la explotació de dades administratives. 
 
 
Informe anual Els salaris al Vallès Occidental 

Periodicitat: Anual Any inici: 2018 Format: Web (PPT/PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-de-salaris/  
Descripció: L’informe té com a objectiu aproximar-se a l’estructura salarial de la comarca a partir 
de l’anàlisi de les retribucions mitjanes, en funció de les característiques personals dels 
assalariats (sexe, edat, nivell de formació, nacionalitat), del seu lloc de treball (grup professional i 
sector d’activitat) i de la seva situació laboral (tipus de contracte i jornada). El treball també 
realitza una anàlisi de la distribució i dispersió salarial als principals municipis de la comarca a 
partir de les dades de la Mostra Contínua de Vides Laborals.  
 
 
Atles de la desigualtat i pobresa del Vallès Occidental 

Periodicitat: Anual Any inici: 2023 Format: Web (PPT/PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-de-salaris/  
Descripció: L’informe té com a objectiu fer una cartografia de la intensitat i la incidència de la 
desigualtat i la pobresa a la comarca a escala municipal i inframunicipal a partir dels indicadors de 
referència (Renda mediana i mitjana; Proporció de població per sota del llindars absoluts i 
relatius; Índex de Gini; P80/P20,etc.) , fent servir com a font les dades de l’Atles de Distribució de 
la Renda de les Llars de l’INE. 
 

https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-ajuts-individuals-de-menjador/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-de-salaris/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/informe-de-salaris/
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Informe Benestar i infància al Vallès Occidental 

Periodicitat: Bianual Any inici: 2022 Format: Web (PPT/PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/  
Descripció: L’informe ofereix un recull de dades estadístiques que analitzen les situacions de 
vulnerabilitat econòmica i social de la població infantil i adolescent de la comarca a partir del seu 
context demogràfic i educatiu, com també des del punt de vista de l’àmbit de drets socials. 
S’analitza  com les variables contextuals incideixen en els processos d’exclusió social i, així, 
identificar quins poden ser els factors que intervenen en el risc de pobresa infantil i adolescent al 
territori. 
 
 
Estudis i informes territorials 

Periodicitat: Esporàdica Any inici: 2007 Format: Web (PPT/PDF) 
Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/  
Descripció:  
Elaboració i/o suport als diferents documents d’anàlisi i prospectiva socioeconòmica i territorial 
impulsats des dels treballs de planificació estratègica i operativa del Consell Comarcal, així com el 
suport a estudis territorials sobre àmbits d’interès estratègic. Per a l’any 2023 es preveuen 
realitzar els següents estudis i informes: 

- Informe “El Vallès Occidental segons els Censos de Població i Habitatges 2021”. 
- Informe “Diagnosi en l’àmbit de l’envelliment actiu al Consell Comarcal del Vallès 

Occidental”, recurs tècnic del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida, de l’Àrea 
d’Igualtat, Diversitat i Cicle de Vida de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la 
Diputació de Barcelona.  

- Informe “Diagnosi de la situació socioeconòmica i dels serveis ocupacionals al Vallès 
Occidental”, en el marc del Programa “Concertació territorial per a l’encaix dels serveis 
ocupacionals”, finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 

 

https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/


 
 

154 

 
 
Sistema d’indicadors per al seguiment i avaluació 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2009 Format: 

Destinataris: Àrees del Consell Comarcal. 
Enllaç:  
Descripció:  
Manteniment, millora i actualització de les bases de dades internes:  

- Indicadors socials, econòmics i territorials de la comarca i municipis. 
- Indicadors de seguiment dels serveis, programes i projectes del Consell comarcal. 

 
Suport en la gestió dels sistemes d’informació territorial: 

- Polígons d’Activitat Econòmica (Portal de polígons, Cens d’empreses, Registre de naus i 
solars) 

- Sistema d’indicadors d’activitat turística sostenible – Certificat Biosphere 
 
 
Espais de treball i participació 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2015 Format:  

Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, ens locals i altres entitats. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/ 
Descripció: Coordinació, col·laboració i/o participació en diferents comissions i espais de treball. 
Entre d’altres, actualment l’Observatori dinamitza el Comitè Comarcal per a la Protecció Social, és 
membre de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la 
Diputació de Barcelona i col·labora amb la Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social amb la 
publicació de l’Anuari d’Emprenedoria, Economia i Innovació Social i el desenvolupament del 
Visor de l’economia, emprenedoria i innovació social. 
 
 
Servei de consultes internes i externes 

Periodicitat: Permanent Any inici: 2007 Format: Telefònic, correu 
electrònic Web 

Destinataris: Àrees del Consell Comarcal, representants i personal tècnic dels ens locals, agents 
socioeconòmics i ciutadania en general. 
Enllaç: https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/  
Descripció: Suport a les necessitats de municipis de la comarca sense observatori local que 
requereixen d’informació socioeconòmica específica.  
Suport a les diferents àrees del Consell Comarcal i els Consorcis que en formen part en el recull i 
anàlisi de dades socioeconòmiques.  
Resposta de les consultes que es reben a partir del formulari de petició disponible a la web. 
 
 

https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/
https://www.consellvallesoccidental.cat/observatori/
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L’Observatori – Centre d’estudis del Vallès Oriental 

 

Entitat: Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 
 

Responsable tècnic: Núria Maynou i Hernández 

Adreça: c/ Miquel Ricomà 46 

Municipi: Granollers CP: 08401 

Telèfon: 938 600 700 Correu electrònic: maynouhn@vallesoriental.cat 
                                observatori@vallesoriental.cat 

Web: 
https://www.vallesoriental.cat/ambits/lo
bservatori-centre-destudis/ 

Xarxes socials: @LObservatoriVOr 

 

Àmbit territorial: Comarca del Vallès Oriental (39 municipis). 
Any inici: 1996 
Missió:  

- Donar suport en la presa de decisions a responsables polítics i als agents socials i econòmics, 
mitjançant la recerca i el tractament de les dades, així com l’elaboració i la tramesa de 
diferents informacions i documents. 
 

- Elaborar estudis i anàlisis sectorials que permetin el coneixement exhaustiu de la comarca. 
 

- Fer previsions i anàlisis prospectives, si s’escau, amb la voluntat de millorar la planificació de 
les actuacions que cal dur a terme en un futur immediat i així donar resposta als problemes 
futurs 

 

Objectius:  
 

- Facilitar l’accés i la difusió de la informació, tant interna com externa, a partir de l’espai  
“L’Observatori –Centre d’Estudis”, dins la  web del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

- Elaborar i publicar notes informatives, butlletins, notes monogràfiques i informes que 
actuïn com l’eines i instruments  per a l’anàlisi de la comarca.  
 

- Millorar i potenciar la difusió i comunicació de dades estadístiques a través de reforçar 
notes informatives i butlletins amb nous formats gràfics com les infografies i la comunicació 
2.0. 

 
- Potenciar la difusió de la informació editada per l’Observatori-Centre d’Estudis a través de les  
notes de premsa que s’envien periòdicament. 

 
- Potenciar el Servei d’Informació Estadística Municipal (SIEM) per a que aquest segueixi 
arribant a tots les alcaldies, regidories i equips tècnics de promoció econòmica i 
desenvolupament local de la comarca, tot adaptant-se a les seves necessitats. 

 

mailto:maynouhn@vallesoriental.cat
mailto:observatori@vallesoriental.cat
https://www.vallesoriental.cat/ambits/lobservatori-centre-destudis/
https://www.vallesoriental.cat/ambits/lobservatori-centre-destudis/
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- Potenciar el servei de comandes per a que aquest sigui un referent per a totes les regidories 
de promoció econòmica i desenvolupament local de la comarca. Seguir potenciant la difusió 
per a que la resta d’agents clau (patronals, sindicats, mitjans de comunicació, comunitat 
educativa, etc.) del Vallès Oriental utilitzin el servei. Aquest Servei també s’orienta al públic en 
general amb la voluntat d’oferir una  atenció específica per resoldre dubtes, facilitar informació 
o recollir dades sol·licitades. 
 

Recursos humans: 
 
1 tècnic/a al 100% 
1 cap d’àrea al 10% 
 
 
Productes i serveis 
 

Servei de difusió de notes de premsa 

Periodicitat: Setmanal 
Any inici: 2013 (newsletter 
Observatori) 
Nou format: 2022 

Format: e-mail 

Destinataris: Agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de 
comunicació locals i públic en general que s’hagin subscrit al servei via web. 
Enllaç: https://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies 
Descripció: Vinculat al servei de difusió que s’enviava des del newsletter de l’Observatori-Centre 
d’Estudis, en el darrer any es fa difusió dels productes de l’Observatori  i totes les altres notícies i 
informacions via les notes de premsa del servei de comunicació del Consell Comarcal. 
 
 

Butlletí electrònic d’atur registrat 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2001 Format: Web 
Destinataris: Agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de 
comunicació locals i públic en general. 
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 
Descripció: Butlletins on es resumeixen i difonen les principals dades d’atur. Serveix com a eina 
de difusió de les principals dades referents al mercat de treball i també permet donar a conèixer 
altres dades, anàlisis o estudis vinculats al mercat de treball i el desenvolupament local. Es 
publica a la web de l’Observatori. 
 

http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
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Notes d’informació general: Expedients de Regulació d’Ocupació 

Periodicitat: Mensual Any inici: 2020 Format: Web i documents 
de suport en Excel 

Destinataris: Agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de 
comunicació locals i públic en general. 
Enllaç:  
Descripció: Informe en què s’analitza el volum d’expedients de regulació temporal d’ocupació 
que s’ha sol·licitat en el conjunt de municipis de la comarca des de l’inici de la crisi sanitària.. 
S’analitza la tipologia i les causes dels expedients sol·licitats al territori i s’ofereix una síntesi de 
l’afectació en el teixit productiu de cada municipi del territori. 
 
 

Servei d’informació estadística municipal (SIEM) 
Periodicitat: Mensual Any inici: 2013 Format: Web 
Destinataris: Alcaldes/esses, regidors/es de promoció econòmica, ocupació i desenvolupament 
local, així com els tècnics de promoció econòmica, ocupació, orientació laboral i empresa. 
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 
Descripció: Servei que facilita la informació estadística disponible a nivell municipal, elaborant 
diferents informes amb les dades disponibles. El SIEM és el traspàs de la informació estadística 
que cerca, explota i edita l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental cap als responsables 
polítics i tècnics de Desenvolupament Local de cada municipi. La seva finalitat és facilitar a totes 
les regidories de promoció econòmica, les dades principals per a conèixer l’evolució 
socioeconòmica del seu municipi i, en concret, del seu mercat de treball. 

 
 
Butlletí electrònic de contractació registrada 
Periodicitat: Trimestral Any inici: 2013 Format: Web 
Destinataris: Agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de 
comunicació locals i públic en general. 
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 
Descripció: Butlletins on es resumeixen i difonen les principals dades de contractació. Serveix 
com a eina de difusió de les principals dades referents al mercat de treball i també permet donar a 
conèixer altres dades, anàlisis o estudis vinculats al mercat de treball i el desenvolupament local. 
 

http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
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Butlletí d’estructura productiva 
Periodicitat: Trimestral Any inici: 2014 Format: Web 
Destinataris: Agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de 
comunicació locals i públic en general. 
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 
Descripció: Butlletí econòmic que recull tota la informació dels registres d’assalariats, autònoms i 
comptes de cotització del INSS. Analitza el grau d’especialització i l’evolució de l’ocupació de les 
diferents activitats econòmiques del Vallès. 
 
 

Nota informativa de prestacions per desocupació 
Periodicitat: Semestral Any inici: 2013 Format: Web 
Destinataris: Agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de 
comunicació locals i públic en general. 
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 
Descripció: Aproximació a l’evolució de les prestacions per desocupació a la comarca i a cada 
un dels 39 municipis del Vallès Oriental. 
 
 

Informes anuals d’atur i contractació 
Periodicitat: Anual Any inici: 2001 Format: Web 
Destinataris: Agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de 
comunicació locals i públic en general. 
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 

Descripció: Publicació amb les principals dades d’atur i contractació registrada l’any anterior. 
 
 

Nota informativa: Avanç de dades del padró d’habitants   
Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format: Web 
Destinataris: Agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de 
comunicació locals i públic en general. 
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 
Descripció: Aproximació a les dades relacionades amb l’evolució demogràfica de la comarca i 
dels seus municipis. Anàlisis de les dades estadístiques del padró municipal d’habitants. 
L’objectiu és fer una radiografia de la població al Vallès Oriental durant l’any anterior. S’analitza 
l’evolució  de la comarca, dels municipis i es compara amb els àmbits del pla territorial i 
Catalunya. 
 

http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
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Nota informativa: renda bruta familiar disponible 
Periodicitat: Anual Any inici: 2012 Format: Web 
Destinataris: Agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de 
comunicació locals i públic en general. 
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 
Descripció: Aproximació a les dades relacionades amb l’evolució demogràfica de la comarca i 
dels seus municipis. Permet conèixer la renda bruta familiar disponible pels municipis de més de 
5.000 habitants i dóna a conèixer la variació interanual juntament amb la RFDB per municipis. 
 
 

Nota informativa: dades d’ensenyament 
Periodicitat: Anual Any inici: 2011 Format: Web 
Destinataris: Agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de 
comunicació locals i públic en general. 
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 
Descripció: Radiografia de les característiques bàsiques de l’escolarització al Vallès Oriental. El 
tractament de les dades del Departament d’Ensenyament ens permet analitzar i difondre les 
principals dades sobre les especificitats de l’alumnat i els centres de la comarca. 
 
 
Informe de conjuntura econòmica: Estudi del teixit productiu a la comarca del Vallès 
Oriental 

Periodicitat: Anual 
Any inici: 
Primer període: 2003-2017 
Segon període: 2020 

Format: Web 

Destinataris: Agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans 
de comunicació locals i públic en general. 
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 
Descripció: Estudi monogràfic i descriptiu que analitza la situació econòmica del Vallès 
Oriental i el context que l’envolta, analitzant-se especialment com dins d’aquest context 
(mundial, europeu, català i metropolità) es situa la nostra comarca des de diversos punts de 
vista: activitat econòmica, sistema productiu, context demogràfic, etc. 
 
Els continguts de l’Informe es treballaran de forma participada amb els agents 
socioeconòmics que conformen la Taula Vallès Oriental Avança (TAVOA), amb la idea de 
constituir un comitè de conjuntura econòmica que ajudi al disseny, planificació i coneixement 
de l’activitat econòmica i estructura productiva de la comarca del Vallès Oriental i els seus 
municipis.   
 

http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
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Informes socioeconòmics d’habitatge 

Periodicitat: Anual Any inici: 2019 Format: Web 
Destinataris: Agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans 
de comunicació locals i públic en general. 
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 
Descripció: Informes monogràfic i descriptiu que proporcionen informació municipal dels 
principals indicadors d’activitat en matèria d’habitatge als municipis del Vallès Oriental.   
 
 

Notícies i Notes d’interès: informacions monogràfiques 

Periodicitat: Variable  Any inici: 2021 Format: Web i documents 
de suport en Excel 

Destinataris: Agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de 
comunicació locals i públic en general. 
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 
Descripció: notes o notícies monogràfiques d’interès pel territori que analitzen dades o 
informacions elaborades des d’altres administracions. L’objectiu d’aquestes dades és donar ressò 
a dades no estrictament de caire econòmic o vinculades al desenvolupament local però que 
aporten informació i un major coneixement de la realitat comarcal: estadístiques del moviment 
natural de la població (naixements, mortalitat, matrimonis o moviments migratoris), indicadors de 
Benestar i Progrés, estadístiques de mobilitat (estudiants i no estudiants), etc. 
 
 
Informe anual sobre violència masclista al Vallès Oriental 

Periodicitat: Anual Any inici: 2018 Format: Web (PPT/PDF) 

Destinataris: Ajuntaments i població en general. 

Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 
Descripció: A partir de les dades anuals publicades per l’Observatorio contra la violencia 
doméstica y de genero del Consejo General del Poder Judicial, s’analitzen diferents aspectes 
relacionats amb aquesta problemàtica, com ara denúncies, delictes, ordres de protecció, 
renúncies i resolucions dels procediments judicials. Les dades recollides s’ofereixen 
desglossades pels dos partits judicials del Vallès Oriental, Granollers i Mollet del Vallès, fent-ne la 
comparativa amb àmbits superiors, com la demarcació de Barcelona i Catalunya. 
 

http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
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Tasques de seguiment i suport a l’elaboració de l’Anuari en emprenedoria i innovació 
social 
Periodicitat: Anual Any inici: 2021 Format: Web 

Destinataris: Públic en general. 

Enllaç: Pendent. 
Descripció: El Consell Comarcal del Vallès Oriental està impulsant la realització d’activitats de 
foment i promoció de l’emprenedoria i innovació social, amb l’objectiu d’estimular la creació 
d’activitat econòmica i social; la millora de la formació i inserció sòcio-laboral de la ciutadania; i 
impuls de la recerca aplicada per a un disseny eficaç de polítiques públiques, contribuint 
d’aquesta manera a la millora del benestar comú. En aquest sentit, es planeja dur a terme un 
treball compartit amb altres institucions (Consell Comarcal del Vallès Occidental i Universitat 
Autònoma de Bellaterra) i dins d’aquesta col·laboració, un dels objectius específics de treball és 
la creació d’un Anuari en emprenedoria i innovació social, que sigui referència en el sector de 
l’economia social i solidària i en general amb l’emprenedoria social. 
Des de l’Observatori es donarà suport i es col·laborarà en l’àmbit de la definició d’indicadors 
estadístics, el suport en l’anàlisi de projectes, temes monogràfics d’interès i anàlisi, entre 
d’altres. 
 
 
Tasques de seguiment del Visor d’economia i emprenedoria social i solidària 

Periodicitat: Anual                               Any inici: 2022                                     Format: Web 

Destinataris: Entitats d’economia social i solidària, centres de recerca, agents socioeconòmics, 
tècnics i responsables polítics, mitjans de comunicació locals i públic en general. 

Enllaç: https://espainnova.uab.cat/visor-creis 

Descripció: Aquest visor té com a objectiu ser l’espai digital de referència en el sector de 
l’economia social i solidària així com l’emprenedoria social, amb indicadors estadístics i dades 
referents a les activitats referents a aquests àmbits. El visor aporta contingut i dades que abasten 
des de l’ àmbit local al conjunt de Catalunya, distingint també els àmbits territorials diversos 
definits a nivell de Pla Territorial Metropolità, com poden ser les unitats de paisatge, els sistemes 
urbans o els àmbits territorials de planificació, entre d’altres. 

 

https://espainnova.uab.cat/visor-creis
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Participació en diferents espais de coordinació i cooperació 

Periodicitat: Permanent   
Destinataris: Ajuntaments de la comarca, àrees del Consell Comarcal, agents socioeconòmics i 
altres. 
Enllaç: 
Descripció: Col·laboració, coordinació i/o dinamització en comissions i diferents espais de 
participació. 

- Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local de la província de Barcelona 
(XODEL). 

- Taula Vallès Oriental Avança- Comissió Executiva, des de la qual es va fent el seguiment 
del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental 
(2018-2025). 

- Reunions de seguiment en el marc del Servei de Millora i Estratègica Corporativa del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

- Reunions a demanda amb altres àrees o Serveis del territori, per tal de dur a terme algun 
estudi o anàlisi específica, destacant els treballs compartits amb les àrees 
d’Ensenyament i Polítiques Socials del Consell Comarcal així com el Servei d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Granollers. 

 
 
Coordinació del Grup de Treball EMPRESA DEL VALLÈS ORIENTAL 
Periodicitat: Permanent 
 
Any d’inici: 2020 

  

 
Destinataris: Ajuntaments de la comarca, àrees del Consell Comarcal, agents socioeconòmics i 
altres. 
 
Enllaç: 
 
Descripció: El Grup de Treball d’empresa es va crear per executar les accions del Pla Estratègic 
de Desenvolupament Local del Vallès Oriental, concretament la Línia estratègica 5 referent al 
Suport al teixit empresarial i a l’emprenedoria. 
 
Els objectius d’aquest GT són: 
 

- Atraure nous capitals econòmica i humans i potenciar que com a territori es pugui 
treballar millor en la línia de projectar-se en nous mercats 

- Fomentar la cooperació 
- Contribuir a la consolidació de les activitats econòmiques referents a la comarca: com 

poden ser la logística, indústria química, indústria farmacèutica, metall, automoció, 
alimentació i comerç. 

- Aprofundir en el coneixement de les necessitats formatives i el teixit empresarial 
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Coordinació del CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
Periodicitat: Permanent (Els grups de 
treball es reuneixen cada 2 mesos) Any inici: 2021 Format: 

Destinataris: Ajuntaments, agents socials, centres educatius. 

Enllaç: 
Descripció: El Consell de la Formació Professional del Vallès Oriental s’entén doncs com un 
espai de concertació territorial nascut arrel del Pla de Reactivació Econòmica del Vallès Oriental, 
aprovat l’any 2020. Té l’objectiu d’avançar cap a una planificació conjunta, integrada i coherent 
dels serveis de formació professional i formació professional per l’ocupació (inicial, ocupacional i 
continua) del Vallès Oriental, que s’ajusti a les necessitats dels sectors i les empreses del territori, 
així com a les estratègies de desenvolupament econòmic productiu a mig i llarg termini locals i 
comarcal. 
Formen part del Consell els agents socials, ajuntaments, centres educatius i tots els agents de 
l’àmbit de la formació professional i ocupacional.  
Des de l’Observatori-Centre d’Estudis es coordina aquest Consell de la FP amb un suport extern 
pel que fa a les tasques de secretaria tècnica. El paper de l’Observatori és aportar dades, estudis 
i coordinar les accions que ajudin a millorar el coneixement del mapa formatiu del Vallès Oriental 
així com l’actualització relativa a quina és la formació professionalitzadora a la comarca. 
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Observatori Metropolità (AMB) 
 

Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona  
bservatori o entitat 

 Responsable tècnic: Gemma Morelló / Adrián Ropero 

Adreça: C/ 62, núm. 16-18 

Municipi: Barcelona CP: 08040 

Telèfon: 932 235 151 Correu electrònic: aropero@amb.cat 

Web: https://agenciaeconomica.amb.cat/ Xarxes socials: Twitter @AgenciaEconAMB 
 

Àmbit territorial: Àrea metropolitana de Barcelona 
Any inici: 2016 
Missió: Aprofundir en el coneixement de la realitat social i econòmica metropolitana per contribuir 
a fer de la metròpolis de Barcelona un exemple de territori d'oportunitats, que aposta 
decididament per combatre les desigualtats i treballa per la cohesió social, a través d'un 
creixement econòmic innovador i sostenible. 
 

Objectius:  
• Recopilar, analitzar i difondre informació rellevant i de qualitat relacionada amb tots els 

aspectes del desenvolupament social i econòmic de l’entorn metropolità.  
• Detectar els buit de dades rellevants per completar la informació disponible i contribuir a 

produir-la. 
• Col·laborar amb altres entitats i organitzacions amb finalitats similars per cercar sinergies i 

complementarietats, i evitar duplicitats. 
 

Recursos humans: 
2 tècnic/a al 50% 
1 tècnica al 10% 
1 tècnic al 20% (personal de l’IERMB) 
1 administratiu/va al 20% 
 

mailto:aropero@amb.cat
https://agenciaeconomica.amb.cat/
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Productes i serveis 
 

Flaix Metropolità 
Periodicitat: trimestral, amb un exemplar 
anual ampliat Any inici: 2016 Format: Web 

Destinataris: Agents socials i econòmics de l’àmbit metropolità, i tota la ciutadania. 
Enllaç: https://www.amb.cat/web/desenvolupament-socioeconomic/agencia-desenvolupament-
economic/observatori-economic/informes-flaix 
Descripció: Publicació elaborada amb la col·laboració de l’IERMB. Resum dels principals 
indicadors econòmics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquests indicadors ofereixen dades 
sobre el teixit empresarial, el mercat immobiliari, el mercat laboral, l'atur.... La publicació està 
formada per un seguit d’apartats fixos, que s’actualitzen cada trimestre, i que es complementa 
amb un apartat d’actualització anual, que varia cada trimestre (PIB, comerç exterior, turisme...). 
Un cop a l’any se’n fa una edició especial, que a més dels apartats habituals inclou una 
recopilació actualitzada dels apartats d’actualització anual. També incorpora apartats elaborats 
per entitats col·laboradores, com la Cambra de Comerç i l’Observatori de l’Ajuntament de 
Barcelona.  
 
 

SIMBA 
Periodicitat: Permanent Any inici: 2012 Format: Web 

Destinataris: Agents socials i econòmics de l’àmbit metropolità, i tota la ciutadania. 

Enllaç: https://iermbdb.uab.cat/index.php?ap=0  
Descripció: Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona. Plataforma que proporciona 
indicadors en demografia, cohesió social i urbana, habitatge, convivència i seguretat, economia, 
mobilitat i sostenibilitat. 
 
 

UBICAEMPRESA - Indicadors 
Periodicitat: Permanent Any inici: 2015 Format: Web 

Destinataris: Agents socials i econòmics de l’àmbit metropolità, i tota la ciutadania. 

Enllaç: https://nausisolars.amb.cat/Indicadors 
Descripció: El panell d’indicadors del cercador immobiliari empresarial de l’AMB (Ubicaempresa) 
permet veure l’evolució del mercat en el temps, on l’usuari trobarà, entre d'altres, els següents 
indicadors: sostre en oferta, mitjana de preus, evolució temporal de l'oferta o segmentació del 
nombre d'ofertes per grandària. Aquests indicadors es poden veure per diferents àmbits 
territorials, períodes i tipologies d’immobles (Locals comercials, oficines, naus i solars comercials). 
 

https://www.amb.cat/web/desenvolupament-socioeconomic/agencia-desenvolupament-economic/observatori-economic/informes-flaix
https://www.amb.cat/web/desenvolupament-socioeconomic/agencia-desenvolupament-economic/observatori-economic/informes-flaix
https://iermbdb.uab.cat/index.php?ap=0
https://nausisolars.amb.cat/Indicadors
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Informes del mercat immobiliari 
Periodicitat: Semestral Any inici: 2015 Format: PDF 

Destinataris: Agents socials i econòmics de l’àmbit metropolità, i tota la ciutadania. 

Enllaç: https://www.amb.cat/ca/web/desenvolupament-socioeconomic/actualitat/publicacions 
Descripció: L’Agència Metropolitana de Desenvolupament econòmic de l’AMB realitza 
semestralment uns informes on analitza en detall les variacions anuals i interanuals dels 
principals indicadors immobiliaris per locals, oficines i naus industrials. Aquests informes dibuixen 
sobre el mapa les variacions que es produeixen, facilitant així la detecció territorial d’aquestes. 
 
 

InfoPAE 
Periodicitat: Permanent Any inici: 2021 Format: Web 

Destinataris: Agents socials i econòmics de l’àmbit metropolità, i tota la ciutadania. 

Enllaç: https://infopae.amb.cat 
Descripció: Es tracta del visor de polígons d’activitat econòmica (PAE) de l’AMB on biennalment 
l’Agència Metropolitana de Desenvolupament econòmic de l’AMB s’encarrega d’actualitzar les 
dades del teixit empresarial i l’estat dels PAE mitjançant treball de camp. A banda de la informació 
recollida, el visor crida diferents fonts d’informació, tant pròpies de l’AMB com externes, per tal de 
facilitar una visió de conjunt i tan completa com sigui possible de la informació disponible del PAE 
i l’entorn on es localitza. 
 
 

https://www.amb.cat/ca/web/desenvolupament-socioeconomic/actualitat/publicacions
https://infopae.amb.cat/
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