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Índex FEGP de Competitivitat i
Sostenibilitat Comarcal 2020
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Amb la col·laboració de:

El Banc d’Espanya situa - en el seu pitjor
escenari -una caiguda del PIB del 15% i
un augment de la taxa d’atur que se
situaria en el 24%

Esgotament del període de recuperació
econòmica post-crisi 2008.

Conflicte comercial
Estats Units - Xina

La incertesa
generada pel Brexit

La crisi de la indústria
automobilística

“L’actual context obliga a posar el focus
sobre dos grans aspectes:
a) quines són les vulnerabilitats de les
economies comarcals davant aquests xocs i
b) quines capacitats presenten els territoris per
a reaccionar-hi (índex FEGP).

“

Sectors més afectats per la covid-19
I-Hostaleria

15 - Indústria del cuir i del calçat

R-Activitats artístiques i d’entreteniment

24 - Metal·lúrgia

B-Indústries extractives

13 - Indústries tèxtils

N-Activitats administratives i auxiliars

22 - Cautxú i plàstic

S-Altres serveis

26 - Productes informàtics i electrònics
23 - Productes minerals no metàl·lics ncaa

F-Construcció

18 - Arts gràfiques i suports enregistrats

C-Indústries manufactureres

31 - Mobles

U-Organismes extraterritorials

29 - Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

M-Activitats professionals i tècniques

32 - Indústries manufactureres diverses

H-Transport i emmagatzematge

27 - Materials i equips elèctrics

L-Activitats immobiliàries

20 - Indústries químiques

G-Comerç a l’engròs i al detall

25 - Productes metàl·lics, exc. maquinària

J-Informació i comunicacions

16 - Indústries fusta i suro, exc. mobles

P-Educació

28 - Maquinària i equips ncaa

E-Aigua, sanejament i gestió de residus

11 - Fabricació de begudes

A-Agricultura, ramaderia i pesca

14 - Confecció de peces de vestir

O-Adm. pública, Defensa i SS obligatòria

17 - Indústries del paper

K-Activitats financeres i d’assegurances

33 - Reparació i instal·lació de maquinària

T-Activitats de les llars

30 - Altres materials de transport

Q-Activitats sanitàries i serveis socials

10 - Indústries de productes alimentaris

D-Energia elèctrica i gas

21 - Productes farmacèutics

Catalunya

19 - Coqueries i refinació del petroli
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Afectació per
comarques

Pallars Sobirà
Conca de Barberà
Selva
Baix Empordà
Alt Empordà
Alt Penedès
Moianès
Maresme
Val d'Aran
Tarragonès
Berguedà
Vallès Oriental
Alt Camp
Baix Penedès
Garraf
Vallès Occidental
Baix Llobregat
Baix Camp
Alta Ribagorça
Bages
Baix Ebre
Osona
Urgell
Cerdanya
Terra Alta
Barcelonès
Priorat
Anoia
Solsonès
Montsià
Gironès
Garrigues
Alt Urgell
Segarra
Pallars Jussà
Noguera
Ribera d'Ebre
Pla de l'Estany
Pla d'Urgell
Garrotxa
Segrià
Ripollès
Catalunya
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Resiliència
Vulnerabilitat

Vulnerabilitat davant del xoc
Estructura productiva i model
de desenvolupament pre-xoc

Resistència

Renovació

Recuperació

Capacitat de reacció per a
mitigar els efectes

Grau de reestructuració del
model productiu i de
desenvolupament després del
xoc

Velocitat de recuperació dels
ritmes de creixement del nou
model post-xoc

Es la capacitat de
respondre de manera
eficaç a canvis no
previstos, fins i tot,
millorant la situació
prèvia a la
pertorbació.

L’índex FEGP facilita la identificació d’aquells
aspectes en els que les comarques presenten
potencialitats que les poden ajudar a
reorientar la seva estructura productiva i a
repensar els seus models de
desenvolupament per tal de fer-les més
resilients davant de xocs similars, facilitant la
presa de decisions i la posada en marxa de
noves estratègies de desenvolupament

Què mesura l’Índex?

“

L’Índex FEGP mesura la capacitat d’un territori per
a competir en una economia globalitzada basada
en béns i serveis intensius en coneixement i
tecnologia, generant oportunitats per a la seva
població i sense comprometre el medi ambient
present i futur

“

Esferes del desenvolupament sostenible

Dimensions de la competitivitat
QUALIFICACIÓ DELS RECURSOS HUMANS I
RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORT I
COMUNICACIONS

ESPERIT EMPRENEDOR I
DINAMISME EMPRESARIAL

VOLUM
DE MERCAT

COMPETITIVITAT

INNOVACIÓ,
DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC

DISPONIBILITAT DE SÒL I
ESPAI PER A L'ACTIVITAT
ECONÒMICA

DESENVOLUPAMENT DE
SERVEIS DE SUPORT

ACCÉS ALS
MERCATS

Indicadors clau que recull
 Grau de diversificació de l’economia comarcal
 Grau de desenvolupament d’activitats intensives en
coneixement i tecnologia
 Grau de desenvolupament de les activitats d’R+D+i
 Grau de protecció de les innovacions (patents, marques,
dissenys)
 Grau de desenvolupament de serveis de suport (TIC, etc.)

 Grau d’emprenedoria de la població
 Grau de creixement empresarial

Les 10 comarques més competitives
1. Barcelonès =
2. Vallès Occidental =
3. Gironès =
4. Baix Llobregat =
5. Tarragonès =

6. Segrià =
7. Vallès Oriental =
8. Maresme =

9. Osona
10. Garraf

2
1

Les comarques menys competitives
38. Alt Urgell =
39. Ribera d’Ebre

40. Terra Alta

-2

2

41. Pallar Sobirà

42. Alta Ribagorça

-5

-1

Després de dues dècades de procés de metropolitanització i
d’expulsió de població i d’activitats econòmiques dels espais
centrals cap a espais de la 1a i 2a corona metropolitanes, les
dades apunten cap a un cert canvi de tendència, amb el retorn
del creixement de la Barcelona capital.
El covid-19, doncs, planteja un nou context vers aquesta
dinàmica en que es pot donar un procés dual en el que s’atragui
noves inversions i activitats, així com nova població sovint amb
perfils formatius i d’ingressos elevats i, per altra banda, la
sobtada expansió del teletreball que pot comportar una
dinàmica de descentralització.

30. Priorat
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Noves dinàmiques i tendències

“

Gràcies al desplegament d’infraestructures de
comunicacions, l’extensió de fenòmens com el
treball a distància fa menys dependent el talent
dels mercats laborals locals

“

“és urgent dur a terme reformes i impulsar
noves estratègies per a sortir renovat del
xoc econòmic que ha comportat la covid19

“
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