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L’Observatori, el fem entre tots. 
Fes-nos arribar els teus comentaris, crítiques  
i suggeriments de millora a info@observatorigarrotxa.cat

Les dades d’aquest observatori són del 2016 si no s’indica el contrari

No em llencis. 
Deixa’m sobre la taula per consultar-me sovint.
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Per consultar els informes complets aneu a: 
www.observatorigarrotxa.cat

Ens plau presentar-vos una nova edició de l’Observatori Econòmic, Social i Mediam-
biental de la Garrotxa, un projecte consolidat que arriba al quart any amb una novetat 
pel que fa a organització. Des del sector públic hem agafat el relleu d’aquesta iniciativa 
impulsada l’any 2014 pel Cercle EURAM Garrotxa, a qui agraïm l’empenta que va fer 
possible el naixement de l’Observatori. 

Valorem que fos precisament una associació d’empresaris l’aglutinador de diverses 
entitats i organismes del sector públic per treballar conjuntament en la compartició de 
dades, amb l’objectiu d’elaborar un observatori comarcal. Aquest és, sens dubte, un 
aspecte que treballarem per mantenir i potenciar en aquesta etapa que iniciem, coordi-
nada per DinàmiG, Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa; el Consorci 
SIGMA, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i el Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa. Considerem que la disposició de dades per conèixer la comarca és un servei 
públic d’interès general. 

També cal mencionar que la present edició de l’Observatori no inclou una actualització 
del Baròmetre Garrotxí, l’enquesta de percepció als actors del territori: empreses, admi-
nistracions, societat civil i agents d’innovació i coneixement. Malgrat que ens sembla 
d’una rellevància cabdal poder copsar les opinions dels diferents actors que configuren 
el context de la comarca, ens hem proposat revisar la idoneïtat de la metodologia 
emprada, així com buscar la manera d’obtenir un índex de participació més elevat. Així 
mateix, la coincidència que precisament aquest any 2017 s’estigui engegant un estudi 
sobre el mercat de treball a la Garrotxa, en el qual s’inclouen enquestes a la població i als 
empresaris, així com a grups de discussió, ens fa ser prudents en relació amb la quantitat 
de projectes per als quals sol·licitem la participació dels actors. 

No voldríem acabar aquesta presentació sense donar les gràcies a totes les persones i 
institucions que  participen en el projecte, i  voldríem animar a tothom que ens ajudés a 
millorar l’Observatori, una eina de tots i per a tots. 
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LA GARROTXA ESTÀ SITUADA A POC MÉS D’UNA HORA EN COTXE DE BARCELONA, DE LA costa brava I DELS PIRINEUS



>01 ECONOMIA

 

renda
Base imposable per 
declarant en IRPF 

riquesa
PIB PER HABITANT

Catalunya

-0,4%*

28.800€
GIRONA

-5,6%*

24.900€
Garrotxa

-4,5% *

0,7% DEL PIB DE CATALUNYA. EL PIB HA CAIGUT UN 1,4% EN ELS DARRERS 5 ANYS

27.800€

llocs de
treball

llocs de treball
 a la Garrotxa

23.185
residents a la 
Garrotxa que 

treballen 

23.409

1.561,1  MILIONS
D’€UROS

PIB GARROTXA
2015

2015

2015

2014

DESEMBRE 2016 

productivitat
PIB per lloc de treball

GIRONA

67.300€
Catalunya

71.200€
Garrotxa

3,0%* 7,4%*4,1%*

70.200€

GIRONA

18.448€
Catalunya

20.900€
Garrotxa

-3,9%* -3,5%*-1,1%*

17.960€

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel web de l'Idescat, l'Anuari Econòmic Comarcal BBVA -Catalunya Caixa i del Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE).* variació en 5 anys
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pes economic dels sectors (% del valor afegit brut*)

14,4 Milions € 

1,0%
642,5 Milions € 

 46,4%
71,4 Milions € 

5,2%
657,4 Milions € 

Agricultura Indústria ConstruccióServeis

 47,4%

dimensio dels centres de cotitzacio

Fins a 5 treballadors 

1.460
De 6 a 50 treballadors

484
De 51 a 250 treballadors

48
251 i més treballadors

6

1.998 a la garrotxa
total d’empreses 5.020AUTONOMS

2014**

2016

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’ANUARI Econòmic Comarcal BBVA -Catalunya Caixa, DEP. EMPRESA I OCUPACIÓ. 

SECTOR SERVEIS

222,4 - 16,1% > COMERÇ
     87,0 - 6,3% > IMMOBILIÀRIES
     68,6 - 4,9% > SANITAT I SERVEIS SOCIALS
      62,5 - 4,5% > HOSTALERIA
      54,8 - 4,0% > ACTIVITATS PROFES. CIENT. I ADMIN.

   41,2 - 3,0% > TRANSPORTS
     36,7 - 2,6% > ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I RECREATIVES
      32,8 - 2,4% > EDUCACIÓ
      32,4 - 2,3% > ADMIN. PUBL., DEFENSA, SEG. SOCIAL
       11,6 - 0,8% > BANCS I ASSEGURANCES
        7,4 - 0,5% > INFORMACIÓ I COMUNICACIONS
 657,4- 47,4% > TOTAL

MILIONS € -%

SECTOR INDUSTRIAL

259,8 - 18,7% > AGROALIMENTARI
     68,9 - 5,0% > ARTS GRÀFIQUES I PAPER
    54,0 - 3,9%  > MAQUINÀRIA
      40,5- 2,9% > PLÀSTIC
     39,9 - 2,9% > QUÍMICA
     34,0 - 2,5% > TÈXTIL
     31,3 - 2,3% > METAL·LÚRGIA
     29,9 - 2,2% > MINERALS
      27,9 - 2,0% > PROD. FARMACÈUTICS
     20,4 - 1,5% > MOBLES I INSTAL·LACIONS
     35,9 - 2,5% > ALTRES
642,5- 46,4% > TOTAL
 

MILIONS € -%

Productivitat 81.880 € (cat 87.740€) Productivitat 59.550 € (cat 65.210€)

* NO S’HA DE CONFONDRE AMB PIB NI AMB FACTURACIÓ. VEGEU DEFINICIÓ DE VALOR AFEGIT BRUT A L’INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA. ** el 2015 no s’han actualitzat les dades.
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Agricultura   
589 TREBALLADORS

2,6%
1.521 TREBALLADORS

Construcció

6,6%
8.353 TREBALLADORS

Indústria

 36,4%
12.503 TREBALLADORS

Serveis

 54,4%

LLOCS DE TREBALL 2016

SECTOR INDUSTRIAL

3.413 - 14,9% > AGROALIMENTARI
  834  -    3,6% > MAQUINÀRIA
  731 -    3,2% > PLÀSTIC
    664  -   2,9% > METAL·LÚRGIA
   580 -     2,5% > TÈXTIL
   569 -     2,5% > ARTS GRÀFIQUES I PAPER
   411 -    1,8% > MOBLES I INSTAL·LACIONS
1.151 -    5,0% > ALTRES
8.353 - 36,4% > TOTAL

NRE. TREB. - %

SECTOR SERVEIS

4.000   - 17,4% > COMERÇ
1.669 -   7,3% > HOSTALERIA
1.629 -    7,1% > SANITAT I SERVEIS SOCIALS
1.522 -    6,6% > ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I RECREATIVES
1.455 -    6,3% > ACTIVITATS PROFESSIONALS CIENTÍFIQUES I ADMIN.
    675 -    2,9% > TRANSPORTS
    598 -      2,6% > ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
       569   -    2,5% > EDUCACIÓ
    386   -   1,7% > ALTRES
12.503 - 54,4% > TOTAL

NRE. TREB. - %

>02.2 ACTIVITAT ECONOMICA

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES d’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL. INCLOU TOTS ELS RÈGIMS: GENERAL I ESPECIALS AUTÒNOMS, AGRARI I TREBALLADORS LLAR
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>03.1 LA FEINA

contractes
TEMPORALS

Garrotxa

84,7%
Catalunya

eXPEDients 
de regulació 
d’ocupació
              

treballadors
AFECTATS

L’ANY 2016 S’HAN AUTORITZAT   
              

EXPEDIENTS 
DE REGULACIO

87,4%

55.999
POBLACIÓ

35.536
PERSONES
EN EDAT DE 
TREBALLAR
(entre 16 
i 64 anys)

25.897
POBLACIÓ
ACTIVA

9.639
POBLACIÓ 
INACTIVA *

23.409
POBLACIÓ
OCUPADA

2.488
POBLACIÓ 
ATURADA

20.463
PERSONES
MENORS DE 16 ANYS
I MAJORS DE 65 ANYS

TAXA D’OCUPACIÓ TAXA D’ATUR REGISTRAT

65,9% GARROTXA 9,6% GARROTXA
60,0% GIRONA 12,9% GIRONA
62,7% CATALUNYA 13,3% CATALUNYA

TAXA D’INACTIVITAT

27,1% GARROTXA
31,1% GIRONA
27,6% CATALUNYA

TEMPORALITAT DE LA NOVA CONTRACTACIO

*PERSONES DE 16 ANYS I MÉS QUE NO HAN TREBALLAT I NO CERQUEN OCUPACIÓ O NO ESTAN DISPONIBLES PER TREBALLAR: LES QUE EXCLUSIVAMENT TREBALLEN A LA LLAR, ESTUDIANTS QUE NO 
TREBALLEN, JUBILATS, INCAPACITATS I ALTRES

Font: Elaboració pRÒPIA a parTir de les dades D’IDESCAT, DEP. EMPRESA I OCUPACIÓ I SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

6 78

RELACIO AMB L’ACTIVITAT DE LA POBLACIO 
2016

SINISTRALITAT LABORAL
l’any 2016 hi ha hagut 741 accidents laborals

> 740 lleus

> 1 greu

> 0 mortal

>10

Garrotxa catalunya

1.089,4 881,6
Nombre d’accidents laborals per cada 10.000 

llocs de treball assalariat



>03.2 LA FEINA

Font: Elaboració pRÒPIA a parTir de les dades D’IDESCAT, DEP. EMPRESA I OCUPACIÓ I SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

EVOLUCIO DE LA CONTRACTACIO PER TRIMESTRES 2006-2016

2016
ATUR REGISTRATPERFIL DE LA PERSONA ATURADA  

Homes                                           46,1%
Dones                                           53,9%
 
Menors de 20 anys                   2,5%
de 20 a 29 anys                             12,1%
de 30 a 39 anys                              20,0%
de 40 a 49 anys                              21,6%
de 50 a 59 anys                              29,0%
de 60 a 64 anys                             14,8%
Majors de 64 anys                   0,0%

Sense titulació                            0,9%
Primer grau                             16,7%
Segon grau                                          75,3%
UNIVERSITARI                               7,1%

Agricultura                             2,3%
Indústria                                       21,9%
Construcció                             7,4%
Serveis                                        62,0%
Sense ocupació anterior      6,4%

SEXE

EDAT

NIVELL 
D’ESTUDIS

OCUPACIÓ 
ANTERIOR
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-40,0

-50,0

-30,0

-20,0

-10,0

00,0

10,0

20,0

30,0

40,0

1.000

0

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Núm. CONTRACTES T.VAR. GARROTXA T.VAR. CATALUNYA

L’ANY 2016
S’HAN FORMALITZAT
17.434 CONTRACTES 
LABORALS



FACTORS DE COMPETITIVITAT DE LA GARROTXA

>04.1 COMPETITIVITAT TERRITORIAL

INDEX  ADEPG/FEGP* DE COMPETITIVITAT TERRITORIAL DE LES COMARQUES 
2016

EVOLUCIO DE LA POSICIO DE LA
GARROTXA

2016

Barcelonès >1
Gironès >3

Pla de l’estany >17

OSONA >8

SELVA >21

RIPOLLÈS >34
41

3 0

20

10

1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BAIX EMPORDÀ >26

PALLARS SOBIRÀ >42

ALT EMPORDÀ >19

GARROTXA >15

Font: Elaboració pRÒPIA a parTir de les dades DE L’INFORME ADEPG/FEGP ELABORAT PER ACTIVA PROSPECT
* associació d’empresaris de l’alt penedès, el baix penedès i el garraf / FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS

SOSTENIBILITAT SOCIAL>4

INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC> 4

DISPONIBILITAT DE POLS DE DESENVOLUPAMENT I INFRAESTRUCTURES>10

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTS I COMUNICACIONS>26

DISPONIBILITAT DE SÒL I ESPAI PER A L’ACTIVITAT ECONÒMICA>28

ESPERIT EMPRENEDOR I DINAMISME EMPRESARIAL>17

SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL> 20

VOLUM DE MERCAT I D’ACTIVITAT> 24

ACCÉS ALS MERCATS DE CLIENTS I PROVEÏDORS, ACCÉS A LA INFORMACIÓ>25

QUALIFICACIÓ DELS RECURSOS HUMANS I RECURSOS PER A L’EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ PROFESSIONAL>25

POSICIO AL RANQUING DE COMARQUES > 15 DE 42  

2014
2220 23 19 17 18 20 20

2013
19

2015*

* L’ANY 2015 ES CREA LA COMARCA DEL MOIANÈS I, PER TANT, EL RÀNQUIING
PASSA A SER SOBRE 42.

>12

20
2016

15

MILLOR
REGISTRE



INDICADORS GARROTXA 2016 (1/2)

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES DADES DE L’INFORME ADEPG/FEGP, ELABORAT PER ACTIVA PROSPECT

LLOCS DE TREBALL SOBRE POBLACIÓ 15-64 ANYS
TAXA D’ATUR REGISTRAL
PERSONES OCUPADES ASSALARIADES AMB CONTRACTE FIX (%)
ÍNDEX D’INCIDÈNCIA D’ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB 
BAIXA (PER CADA 100.000 TREBALLADORS)

62,2

SOSTENIBILITAT 
SOCIAL

SOSTENIBILITAT 
MEDIAMBIENTAL

INDICADOR VALOR

6

9,6 5

83,0 4

4.240,6 19

POSICIÓ 
COMARCAL 
(SOBRE 42)

LLLOCS DE TREBALL EN ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS
 PER CADA 10.000 HABITANTS 
CONSUM DOMÈSTIC D’AIGUA PER HABITANTS (M3)
CONSUM INDUSTRIAL I DE SERVEIS D’AIGUA PER ESTABLIMENT (M3)
COEFICIENT DE GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS PER HABITANT
 I DIA (KB/HAB/DIA)
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS (%)
RESIDUS INDUSTRIALS PER KM2 (TN)
RESIDUS INDUSTRIALS VALORITZATS (%)

12,0 23
40,2 14

2.024,7 38

1,4 25

41,5 18
95,5 23
73,1 32

LLOCS DE TREBALL DE L’ENSENYAMENT PER CADA 10.000 HABITANTS
TAXA ESPECÍFICA D’ESCOLARITZACIÓ ALS 17 ANYS
TITULATS SUPERIORS (%)
POBLACIÓ AMB ESTUDIS POSTOBLIGATORIS (%)
DIRECTIUS, TÈCNICS I PROFESSIONALS I CIENTÍFICS (%)

101,6 23

74,5 24

18,3 22

47,3 33
18,7 17

INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORT I COMUNICACIONS 127,8 25

0,0 33

107,4 9
59,5 7
2,2 24

DISPONIBILITAT DE SÒL I ESPAI 
PER A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

SÒL SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFORMAT EN URBANITZABLE (%)
SÒL URBANITZABLE (%)
SÒL URBÀ VACANT (%)
SÒL URBÀ QUALIFICAT PER A ACTIVITAT ECONÒMICA (HA)
COMPRAVENDES HABITATGES REGISTRATS (PREU/M2 CONSTRUÏT)

1,1 28

0,6 26

33,1 36

1,4 21

1.028,6 16

INDICADORS GARROTXA 2016 (1/2)

LLOCS DE TREBALL SOBRE POBLACIÓ 15-64 ANYS
TAXA D’ATUR REGISTRAL
PERSONES OCUPADES ASSALARIADES AMB CONTRACTE FIX (%)
ÍNDEX D’INCIDÈNCIA D’ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB 
BAIXA (PER CADA 100.000 TREBALLADORS)

62,2

SOSTENIBILITAT 
SOCIAL

SOSTENIBILITAT 
MEDIAMBIENTAL

INDICADOR VALOR

POSICIÓ 
COMARCAL 
(SOBRE 42)

QUALIFICACIÓ DELS RRHH
I RECURSOS PER A L’EDUCACIÓ
 I LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

LLLOCS DE TREBALL EN ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS
 PER CADA 10.000 HABITANTS 
CONSUM DOMÈSTIC D’AIGUA PER HABITANTS (M3)
CONSUM INDUSTRIAL I DE SERVEIS D’AIGUA PER ESTABLIMENT (M3)
COEFICIENT DE GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS PER HABITANT
 I DIA (KB/HAB/DIA)
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS (%)
RESIDUS INDUSTRIALS PER KM2 (TN)
RESIDUS INDUSTRIALS VALORITZATS (%)

LLOCS DE TREBALL DE L’ENSENYAMENT PER CADA 10.000 HABITANTS
TAXA ESPECÍFICA D’ESCOLARITZACIÓ ALS 17 ANYS
TITULATS SUPERIORS (%)
POBLACIÓ AMB ESTUDIS POSTOBLIGATORIS (%)
DIRECTIUS, TÈCNICS I PROFESSIONALS I CIENTÍFICS (%)

INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORT I COMUNICACIONS

LLOCS DE TREBALL DE TRANSPORT I COMUNICACIONS PER CADA 
10.000 HABITANTS
POBLACIÓ AMB ACCÉS A LA XARXA FERROVIÀRIA (%)
INVERSIONS DEL DPTOP PER COMARQUES I KM2 (MILERS EUROS)
COBERTURA DE FIBRA ÒPTICA FTTH
AUTOBUSOS PER KM2

DISPONIBILITAT DE SÒL I ESPAI 
PER A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

SÒL SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFORMAT EN URBANITZABLE (%)
SÒL URBANITZABLE (%)
SÒL URBÀ VACANT (%)
SÒL URBÀ QUALIFICAT PER A ACTIVITAT ECONÒMICA (HA)
COMPRAVENDES HABITATGES REGISTRATS (PREU/M2 CONSTRUÏT)

>04.2 COMPETITIVITAT TERRITORIAL >13



FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES DADES DE L’INFORME ADEPG/FEGP, ELABORAT PER ACTIVA PROSPECT

INDICADORS GARROTXA 2016 (2/2)

LLOCS DE TREBALL EN SERVEIS EMPRESARIALS AVANÇATS PER 
10.000 HABITANTS
LLOCS DE TREBALL EN SERVEIS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
PER 10.000 HABITANTS
LLOCS DE TREBALL EN SERVEIS FINANCERS PER 10.000 HABITANTS

109,0

DISPONIBILITAT DE POLS 
DE DESENVOLUPAMENT I 

INFRAESTRUCTURES

ACCÉS ALS MERCATS 
DE CLIENTS I PROVEÏDORS, 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

INDICADOR VALOR

4

POSICIÓ 
COMARCAL 
(SOBRE 42)

LLOCS DE TREBALL EN SERVEIS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
19,6 16
21,7 16

DISTÀNCIA MÍNIMA ALS POLS DE DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS 
I MERCADERIES (KM)
DISTÀNCIA EN MINUTS A L’EIX VIARI PRINCIPAL
DISTÀNCIA MITJANA AL MERCAT FINAL CATALÀ (KM)
DENSITAT DE POBLACIÓ (HABITANTS/KM2)
POBLACIÓ EN MUNICIPIS DE 5.000 O MÉS HABITANTS (%)
COBERTURA DE XARXES MÒBILS LTE (4G)

36,1 24
0,0 1

95,1 27
76,2 24

60,7 26
85,5 14

>04.3 COMPETITIVITAT TERRITORIAL >14

VOLUM DE MERCAT 
I D’ACTIVITAT

RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA (MILIONS D’EUROS)
EMPRESES RESPECTE DE CATALUNYA (%)
VARIACIÓ DELA POBLACIÓ EN UN ANY (%)
HABITATGE INICIATS PER 1.000 HABITANTS

852,8

21

20

0,8

18-0,1

0,8 24

INNOVACIÓ,
DESENVOLUPAMENT 

TECNOLÒGIC

LLOCS DE TREBALL EN RECERCA I DESENVOLUPAMENT PER 
10.000 HABITANTS
LLOCS DE TREBALL EN INDÚSTRIES DE MITJANA-ALTA TECNOLOGIA 
PER 10.000 HABITANTS
LLOCS DE TREBALL EN SERVEIS INTENSIUS DE CONEIXEMENT 
PER 10.000 HABITANTS
ÍNDEX DE DIVERSIFICACIÓ PRODUCTIVA
SOL·LICITUDS DE PATENTS PER MILIÓ D’HABITANTS
SOL·LICITUDS DE MARQUES PER MILIÓ D’HABITANTS

5,8 18

190,4

431,8
19,1

9

749,2

19

2.693,4

22
1
13

ESPERIT EMPRENEDOR
 I DINAMISME EMPRESARIAL

EMPRESES PER 1.000 HABITANTS
TREBALLADORS AUTÒNOMS PER 1.000 HABITANTS
SOCIETATS CONSTITUÏDES PER CADA 10.000 HABITANts
DE 16 A 64 ANYS
VARIACIÓ DE L’OCUPACIÓ EN UN ANY (%)
VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’EMPRESES EN UN ANY (%)

35,3 20
88,4 20

3,9 15

2,1 19

29,4 24



>05 EXPORTACIONS

La Garrotxa és la TERCERA comarca en exportacions de Girona 

certificats 
d’origen emesos

2.032
DISMINUCIÓ

respecte del 2015

11,6%
DE LES EXPORTACIONS

 DE GIRONA 

15,1%

ESTIMACIO DEL VOLUM TOTAL DE LES EXPORTACIONS

DESTÍ DE LES EXPORTACIONS

LA GARROTXA ÉS DE LES PRIMERES 
COMARQUES EN DIVERSIFICACIÓ DE LES 
EXPORTACIONS

S’EXPORTEN més dE12 
tipologies de productes 
diferents12

OCEANIA

2,4%
Europa 

(no membres UEM)**

4,3%
ÀSIA

26,0%
AMÈRICA

32,4%
ÀFRICA

34,9%

721 MILIONS€ 
valor 
de les 
exportacions

(***)

GARROTXA

 certificats d’exportació emesos PER EMPRESA

1,0% 
GIRONA

0,5% 

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA 
* CERTIFICATS D’ORIGEN PER A PAÏSOS TERCERS QUE NO TENEN TRACTAT DE LLIURE COMERÇ O ACORD PREFERENCIAL AMB LA UE 
** UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA
***PER A LA METODOLOGIA DEL CÀLCUL DE L’ESTIMACIÓ VEgeu INFORME AL WEB

>15

2016



>06.1

LES 45 PRIMERES EMPRESES DE LA COMARCA SEGONS FACTURACIO*

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL SABI 2015 (BASE DE DADES DELS BALANÇOS PRESENTATS AL REGISTRE MERCANTIL) 
*Empreses amb seu social a la garrotxa

* PES DEL SECTOR SOBRE ELS 45 VOLCANS

RANQUING 45 VOLCANS

>AGROALIMENTARI = 644,6 total sector 49%*
Noel Alimentaria SA > 204,3
Embutidos Monter SL > 113,8
Embutidos Caseros Collell SL > 88,2
Esteban Espuña SA > 62,3
Ramon Ventula SA > 25,8
Olot Meats SA. > 23,4
Pere Porxas Pairo SL > 20,5
Maria Del Tura Feixas SA > 19,8
Carnicas J Colomer SA > 13,1
Beveland SA > 12,8
Far Jamon Serrano SA > 12,0
CARNICAS VALL DE BAS SL > 11,0
Despieces Carnicos Olot SL > 11,0
Pernils Llemena SA > 9,2
Luis Oliveras SA > 8,7
Grama Aliment SL  > 8,7

>ARTS GRÀFIQUES I PAPER  = 69,3 total sector 5%
LC Paper 1881, SA > 35,8
Alzamora Packaging SA > 21,2
Cartolot SA > 12,3

>COMERÇ = 53,6 total sectoR 4% 
Comercial Masoliver Sa > 26,1
Ferros Agusti 1876 SL. > 15,9
INDUSTRIAL Agusti 1876 SL > 11,6

>CONSTRUCCIÓ= 9,1 TOTAL SECTOR  1%  
BELLAPART SA>18,8

>ENERGIA = 45,4 total sector 3%
Bassols Energia Comercial SL > 23,1 
Bassols Energia SA > 12,5
CONFIREL AIE > 9,8

>INDÚSTRIA EXTRACTIVA = 16,7 total sector 1%
Cales de Llierca SA>16,7

>MAQUINÀRIA = 93 TOTAL Sector 7%
Tavil-Indebe SAU >72,4
Masias MaquinAria SL >11,4
Ascensors Serra SA >9,2

>METAL·LÚRGIA = 12,4 total sector 1%
Tecalum SL>12,4

>PLÀSTIC = 125,9 total sector 10% 
Sacopa SAU >39,1
Resinas Olot SL>29,7
Industria técnica del plástico SA>21,0
Poltank SAU>20,2
TADESAN SL>15,9

>QUÍMIC I FARMACÈUTIC  = 85,8 TOTAL SECTOR 7%
Zoetis  M&R Spain SL>85,8

>TÈXTIL = 76,6 TOTAL SECTOR 6%
Fluvitex SL >31,3
S Vilarrasa SA >21,5
Francisco PagEs ValentI SA >14,9
MITSA >8,9

>TRANSPORTS = 49,8 TOTAL SECTOR 4% 
Transportes Tresserras SA>28,2
TranSportes Badosa SA>12,4
TranSports J PRADA SL>9,2

>ALTRES = 22,6 TOTAL SECTOR 2%  
Noa Brands Europe SL> 22,6

60%
FACTURACIÓ

DE LES EMPRESES
SABI 2015milIONS D’EUROS

POSICIÓ 1>

POSICIÓ 45>

>16

2015



>06.2 RANQUING 45 VOLCANS >17

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL SABI 2015
 (BASE DE DADES DELS BALANÇOS PRESENTATS AL REGISTRE 
MERCANTIL) 
*Empreses amb seu social a la garrotxa

POSICIÓ 1>

>AGROALIMENTARI = 2.076 total sector 42%
Noel Alimentaria SA > 713
Embutidos Monter SL > 338
Esteban Espuña SA > 326
Embutidos Caseros Collell SL > 149
Pernils Llemena SA > 105
Ramon VentulÀ SA > 93
Olot Meats SA. > 74
Luis Oliveras SA > 62
Beveland SA > 56
Pere Porxas Pairo SL > 54
Maria Del Tura Feixas SA > 54
Far Jamon Serrano SA > 52

>ARTS GRÀFIQUES I PAPER  = 253 total sector 5%
Alzamora Packaging SA > 126
LC Paper 1881, SA > 81
AUBERT IMPRIMEIX SL > 46

>COMERÇ = 110 total sector 2%
INDUSTRIAL Agusti 1876 SL > 59
Ferros Agusti 1876 SL > 51

>CONSTRUCCIÓ = 112 TOTAL SECTOR 2%
TANÉ HERMÈTICS SL > 65 
BELLAPART SA > 47

>INDÚSTRIA EXTRACTIVA = 61 total sector 1%
Cales de Llierca SA >61

>METAL·LÚRGIA = 143 total sector 3%
Tecalum SL>95
DOMOLI>48

>PLÀSTIC = 560 total sector 11%
Sacopa SAU >183
Poltank SAU>133
PLASTICAS SOSKAI SL> 98
Industria técnica del plástico SA>  97
TADESAN SL> 49

>QUÍMIC I FARMACÈUTIC  = 326 TOTAL SECTOR 7%
Zoetis  M&R Spain SL > 233
Spinreact SA > 93

>SERVEIS A LES EMPRESES = 61 TOTAL SECTOR 1%
BUGADERIA NÚRIA > 61

>TÈXTIL = 197 TOTAL SECTOR 4%
Fluvitex SL > 97
Francisco PagEs ValentI SA >53
S Vilarrasa SA > 47

>TRANSPORTS = 227 TOTAL SECTOR 5% 
Transportes Tresserras SA >100 
TranSportes Badosa SA >76
TranSports J PRADA SL >51

>ALTRES = 437 TOTAL SECTOR 9%  
Noa Brands Europe SL>203
GESTORA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ
A LA VELLESA D’OLOT I COMARCA SL > 83
ROYALVERD SERVICE SL > 54
ARICO FOREST SL > 51
RESANGI SL> 46
 

>MAQUINÀRIA = 385 total sector 8%
Tavil-Indebe SAU >191
Ascensors Serra SA > 84
Masias MaquinAria SL >65
MECANICAS GARROTXA SA > 45

46%
FACTURACIÓ

DE LES EMPRESES
SABI 2015

LES 45 PRIMERES EMPRESES DE LA COMARCA PER NOMBRE 
DE TREBALLADORS
2015

POSICIÓ 45>



>07 TURISME

COMPOSICIO DE L’OFERTA 2016 

381
allotjaments 

reglats

216.767

9.377
places en 

allotjaments 
reglats

152
restaurants

23
empreses 

d’activitats

7
agències de 

viatge 
receptives*

1.331
unitats 

d’acampada en 
càmpings

 PERSONES ATESES a 
la xarxa de Punts 

d’Informació Comarcals

COMPOSICIO DE LA DEMANDA 

21,9% 
 de les consultes a la xarxa de Punts 

d’informació Comarcals són 
sobre la Zona Volcànica

46,5% 
 de les consultes sobre activitats 

a fer són sobre itineraris senderistes

Tipologia 

IMPACTE ECONOMIC

21,4%
ESPANYA

25,2%

88.722 €  55% D’OCUPACIO
recaptació de l’Impost sobre 
Estades en Allotjaments 
Turístics PRIMER, SEGON I TERCER 
TRIMESTRE DEL 2016

 MITJANA DELS ALLOTJAMENTS RECAPTACIÓ TAXA TURÍSTICA

Famílies           46,5%
Grups            31,2%
Parelles          16,3%
Individuals     4,3%
ALTRES               1,7%

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE TURISME GARROTXA
* AGÈNCIES QUE TENEN PER FINALITAT ATRAURE TURISTES A LA ZONA GEOGRÀFICA ON ESTAN LOCALITZADES

>18

53,4%
Catalunya



GIRONÈS

186.178 HAB.

BAIX EMPORDÀ

132.598 HAB.

LA SELVA

167.694 HAB.

GARROTXA

55.999 HAB.

OSONA

155.641 HAB.

pla de l’estany

31.561 HAB.

ALT EMPORDÀ

140.118 HAB.

ripollès

25.101 HAB.

GIRONÈS

BAIX 
EMPORDÀ

LA SELVA

GARROTXA

OSONA

pla 
de l’estany

ALT EMPORDÀ

ripollès

COMPARACIO AMB LES COMARQUES VEÏNES 2016

ELS TRES MUNICIPIS MÉS POBLATS DE CADA COMARCA

>01.1 POBLACIO

Font: Elaboració pRÒPIA a parTir de les dades de l’IDESCAT

>19

Gironès 
Girona > 98.255
Salt > 29.404
Cassà de la Selva >10.025
La Selva 
Blanes > 39.060
Lloret de Mar > 37.042
Santa Coloma de Farners > 12.583
Osona 
Vic > 43.287
Manlleu > 20.104
Torelló > 13.877

Alt Empordà 
Figueres > 45.726
Roses > 19.438
Castelló d'Empúries > 10.784
Baix Empordà 
Palafrugell > 22.868
Sant Feliu de Guíxols > 21.760
Palamós > 17.677
Garrotxa
Olot > 34.000
LA Vall d'en Bas > 2.983
Sant Joan les Fonts > 2.906

Pla de l'Estany
Banyoles > 19.239
Porqueres > 4.530
Cornellà del Terri > 2.279
Ripollès
Ripoll > 10.583
Sant Joan les Abadesses > 3.342
Campdevànol > 3.314

més de 150.000 hab

100.000-149.999 hab

50.000-99.999 hab

menys de 50.000 hab



HABITANTS
A LA COMARCA55.999 EN 10 ANYS HA CRESCUT UN  6%| 3.165 PERSONES 

en l’Últim any HA DISMINUÏT UN  0,1%| 64 PERSONES 

49,8% 50,2%

1 MUNICIPI
DE MÉS DE 30.000
HABITANTS

3 MUNICIPIS
D’ENTRE
2.000 I 3.000 
HABITANTS

3 MUNICIPIS
D’ENTRE
1.500 I 2.000 
HABITANTS

<1.500 -15,5% 

34.000 > Olot 
2.983 > la Vall d’en Bas  
2.906 > Sant Joan les Fonts   
2.438 > Besalú  
1.781 > les Preses 
1.662 > les Planes d’Hostoles 
1.524 > Santa Pau
1.317 > Sant Feliu de Pallerols 
1.266> la Vall de Bianya 
   970 > Castellfollit de la Roca 
    929 > Montagut i Oix  

873 > Sant Jaume de Llierca  
781 > Tortellà
466 > Riudaura   
433 > Maià de Montcal   
415 > Argelaguer 
371 > Sant Aniol de Finestres 
317 > Mieres 
231 > Sant Ferriol 
199 > Beuda  
137 > Sales de Llierca 

>01.2 POBLACIO

DENSITAT DE POBLACIO
GARROTXA >76,2 hab./km2

GIRONA >128 hab./km2

CATALUNYA> 234,3 hab./km2

EUROPA> 117,1 hab./km2

ELS 14 municipis RESTANTS tenen menys de 1.500 habitants 

7,4%
de la poblacio
de la provincia 
de girona

LA GARROTXA REPRESENTA UN

0,7%
de la poblacio
de catalunya 

LA GARROTXA REPRESENTA UN

2016

Font: Elaboració pRÒPIA a parTir de les dades de l’IDESCAT

>20

14,9 %

60,7 %

8,9 %



>01.3 POBLACIO

FONTS: Elaboració pRÒPIA a parTir de les dades de CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA, IDESCAT, AJUNTAMENT D’OLOT

DISTRIBUCIO PER GRUPS D’EDAT I SEXE 2016

NATURALESA DE LA POBLACIO TIPOLOGIA DE LLAR
Població d’origen estranger

17,7%
Olot

13,4%
Garrotxa

13,6%
Catalunya

>21

DE 0 A 4 ANYS

DE 5  A 9 ANYS

DE 15  A  19 ANYS

DE 25  A  29 ANYS

DE 35  A  39 ANYS

DE 45  A  49 ANYS

DE 55  A  59 ANYS

DE 65  A  69 ANYS

DE 75  A  79 ANYS

GARROTXA 2016  POBLACIÓ: 56.999
CATALUNYA 2016  POBLACIÓ: 7.516. 254

DONES GARROTXA
DONES CATALUNYA

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

DE 10 A 14 ANYS

DE 20 A 24 ANYS

DE 30 A 34 ANYS

DE 40 A 44 ANYS

DE 50 A 54 ANYS

DE 60 A 64 ANYS

DE 70 A 74 ANYS

DE 80 A 84 ANYS

DE 85 ANYS I MÉS

HOMES GARROTXA
HOMES CATALUNYA

EN  UN 28,5% 
DE LES LLARS 
NOMÉS HI VIU 
UNA PERSONA.

1 de cada 4 PERSONES MAJORS 
DE 65 ANYS VIU SOLA

EL 4,1% DE LA POBLACIO TE MES DE 85 ANYS

2 DE CADA 3 PERSONES DE MES DE 85 ANYS SON DONES



>02.1 SERVEIS SOCIALS

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA

ATENCIO SOCIAL BASICA 2016

312.781,7€

Problemàtiques ateses

ATENCIO A LA POBRESA I A L’EXCLUSIO SOCIAL 

6.574 

25,2

persones han estat ateses pel 
servei d’atenció social bàsica 
a  la Garrotxa. 

destinats a atendre  2.559 
AJUDES D’urgènciA social 

 a la Garrotxa 

148
UNITATS FAMILIARS

REBEN L’AJUT DE LA RENDA 
MÍNIMA D’INSERCIÓ

2.207
persones beneficiàries 

del Centre de Distribució

 d’Aliments

INFORMES PER
EVITAR TALLS DE 
SUBMINISTRAMENT255

INFORMES PER
EVITAR LA PÈRDUA 
DE L’HABITATGE42

INFANTS I ADOLESCENTS
HAN REBUT SUPORT 
EDUCATIU160

252
INFANTS ATESOS PER 

NECESITATS ALIMENTÀRIES 

FORA DEL PERÍODE ESCOLAR

4.300 
àpats oferts AL 
menjador social  

12 AL DIA

41% 59%

37,8%
Salut

18,1%
Econòmiques

14,9%
Laborals

11,6%
MANCANCES

SOCIALS

6,9%
Discapacitats

4,0%
Habitatge

2,4%
Aprenentatge

21%
MAJORS DE 85 ANYS

66%
RESIDENTS A OLOT

1,8%
Sospita de 

maltractament

2,5%
Altres

>22

AL DIA 



449
USUARIS

REBEN EL SERVEI 
D’AJUDA A 
DOMICILI

125
PERSONES
REBEN EL 

SERVEI D’ÀPATS
A DOMICILI

365
PERSONES 

TRASLLADADES
REGULARMENT AMB

EL SERVEI DE 
TRANSPORT ADAPTAT

1.203
USUARIS

DISPOSEN DEL 
SERVEI DE 

TELEASSISTÈNCIA

>02.2 SERVEIS SOCIALS

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA

SERVEIS DOMICILIARIS

ÀMBIT FAMILIAR

ÀMBIT COMUNITARI

VALORACIÓ DE LA DISCAPACITAT

3
CONSULTES
POPULARS

200
PERSONES

ATESES AL SERVEI 
D’ACOLLIDA

+100
ENTITATS AMB LES 

QUALS S’HA 
TREBALLAT EN EL 
SERVEI DE SUPORT

A L’ENTITATS

+500
VOLUNTARIS
MOBILITZATS

PER COL·LABORAR
EN DIVERSOS ACTES

68
DINÀMIQUES DE 

SENSIBILITZACIÓ

ALS CENTRES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

1.8143
PROCESSOS

PARTICIPATIUS
ALUMNES

SENSIBILITZATS

ATENCIO A LES NECESSITATS DE RELACIO

457
PERSONES VALORADES 
PER DEFINIR EL GRAU DE 
DISCAPACITAT 42%

D’INCREMENT RESPECTE 
de L’ANY ANTERIOR

DEPENDÈNCIA

325
PERSONES VALORADES 
PER DEFINIR EL GRAU DE 
DEPENDÈNCIA 2,9%

76%

DE LA POBLACIÓ
HA DISPOSAT D’ALGUNA 
PRESTACIÓ O SERVEI
LLIGATS A LA DEPENDÈNCIA

121
PLACES PÚBLIQUES
DE CENTRE DE DIA

D’OCUPACIÓ DE LES 
PLACES PÚBLIQUES
DE CENTRE DE DIA

ATENCIO A LES NECESSITATS D’AUTONOMIA 2016

>23

950
FAMÍLIES ATESES
EN ELS DIFERENTS 
SERVEIS I PROJECTES

59% FÍSIQUES
34% MIXTES
7% PSÍQUIQUES



>03.1

FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT, DEP. D’ENSENYAMENT, CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA

TAXA D’ESCOLARITZACIO DELS 0 ALS 6 ANYS (NO OBLIGATORIA) 
CURS 2015-16

FINALITZACIO DELS ESTUDIS OBLIGATORIS

RESULTATS PROVES ACCES A LA UNIVERSITAT. NOTA MITJANA

TRAJECTÒRIA DESPRÉS DE L’ESO

EDUCACIO

Garrotxa 
47,6% 
Catalunya
35,7%

ACREDITACIÓ DE 4T D’ESO

JUNY 2016

0-3 ANYS

87,7% GARROTXA

GARROTXA : 6,79
99,5% APROVATS

CATALUNYA: 6,66
97,7% APROVATS

Garrotxa 
92% 
Catalunya
91,5%

3-6 ANYS

87,7% CATALUNYA

55%
Batxillerat

33%
Cicles 

formatius de 
Grau Mitjà

5%
Desconegut

3%
Repetidors ESO

4%
Pla de 

Transició al 
TrebalL

>24



>03.2      
CICLES FORMATIUS A LA GARROTXA (MATRICULES)
CURS 2015-16

EDUCACIO

ESTUDIS UNIVERSITARIS CURSATS PELS GARROTXINS (MATRICULES)
CURS 2016-17

46,3%

Ciències socials i 
jurídiques

550
21,3%

Ciències de la 
salut

253
15,8%

Enginyeria i 
arquitectura

188
7,6%

Arts 
i humanitats

90
9%
107

Ciències

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’INSTITU MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT I DE  LA FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT 

>25

ALUMNES DE CICLES FORMATIUS PER FAMÍLIES PROFFESIONALS. CURS 2015/16  

FAMÍLIES PROFESSIONALS
ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
SANITAT
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
COMERÇ I MÀRQUETING
FABRICACIÓ MECÀNICA
AGRÀRIA
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
ACTIVITATS FISICOESPORTIVES
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
TOTAL

GRAU MITJÀ
66

104
55
51
52
38
0

34
68
23
25
24
37
0

577

GRAU SUPERIOR
180
36
49
39
30
41
79
39
0

39
33
33
0

16
614

TOTAL
246
140
104
90
82
79
79
73
68
62
58
57
37
16

1191

PERCENTATGE
20,7%
11,8%
8,7%
7,6%
6,9%
6,6%
6,6%
6,1%
5,7%
5,2%
4,9%
4,8%
3,1%
1,3%

100,0%



>04.1 SANITAT

FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES DADES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA I DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ABS OLOT, ABS BESALÚ)

DADES GENERALS 2016
RECURSOS

CONSUM DE RECURSOS

ATENCIO PRIMARIA 

visites ANUALS

1.599

76,4%

6,1

92,4%

1.209

84,4%

8,8

93,1%

1.139

83,5%

8,8

99,5%

1.083

84,9%

8,9

99,6%

1.423*

* DADES DEL 2014

76%*

5,9

85,4%*

Pacients assignats 
per metge de família

% de població atesa

Freqüentació
(VISITES / ANY/ PACIENT)

Accessibilitat 
(% cites en 48 h)

386.141

1.485
 AL DIA AL DIA 

55
atencions domiciliàries ANUALS

14.210

ABS
Olot

ABS
Besalú

ABS
Sant Joan les 

FontS

ABS
LES VALLS Catalunya

>26

4 EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
(EAP) O ÀREA DE BÀSICA  DE SALUT
(ABS)

1 HOSPITAL AMB 64 LLITS DE 
MALALTS AGUTS I 72 DE 
SOCIOSANITARI

1 CENTRE DE SALUT MENTAL 
D’ADULTS I INFANTOJUVENIL

POBLACIÓ ATESA
ALS SERVEIS PÚBLICS 

81,5%

79,1% CATALUNYA

RECEPTES PER 
HABITANT

157,7€

172,3 CATALUNYA

MEDICACIÓ HOSPITALÀRIA
PER HABITANT

96,3€

113 CATALUNYA



>04.2 SANITAT

FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES DADES DE L’HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA I DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ABS OLOT, ABS BESALÚ)

HOSPITAL SOCIOSANITARI

NOTA SOBRE 10

HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA 2016 

SATISFACCIO DELS USUARIS

ESTADES 
20.201

4.767 altes

396 naixements

2.774 intervencions quirúrgiques MAJORS 

2.236 intervencions quirúrgiques menors

33.527 visites d’urgència > 91,8 AL DIA

81.118 visItes de consultes externes > 311 AL DIA

>27

HOSPITALITZACIONS
PER 100 HABITANTS 

10,7

10,1 CATALUNYA

ESTADES PER 
100.000 HABITANTS

114,9

122,2 CATALUNYA

URGÈNCIES
PER 100 HABITANTS 

53,8

42,3 CATALUNYA

PACIENTS 
EN LLARGA

 ESTADA 

64,5%
PACIENTS 
EN CURES 

PAL·LIATIVES

7,8%
PACIENTS 
EN MITJA 
ESTADA 

27,7%

SERVEI
D’URGÈNCIES

8

7,5 CATALUNYA

FIDELITAT

91,3%

80,4 CATALUNYA



3.000
CICLOTURISTES

MARXA INTERNACIONAL
TERRA DE REMENCES
(DES DE 2010 LA INSCRIPCIÓ 
ESTA TANCADA EN 3.000 
PARTICIPANTS I LES PLACES 
S’EXHAUREIXEN EN HORES)

LA PRIMERA EDICIÓ, EL 1998,
VA INSCRIURE 280 CORREDORS

>05 ESPORTS

FONTS: CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA  * RESPECTE DE L’ANY 2016

>28

ACTIVITAT AMB MES PARTICIPANTS

BASQUET I FUTBOL-7 ESCOLAR PER CATEGORIES I SEXES 2017

ENTITATS ESPORTIVES AMB MES SOCIS 2017

CLUB NATACIÓ OLOT

DISMINUCIÓ DEL 4%* AUGMENT D’UN 39%* DISMINUCIÓ D’UN 7%*

8.360
UNIÓ ESPORTIVA OLOT

1.245
CENTRE EXCURSIONISTA OLOT

1.864

ELS 4 ÚLTIMS  ACONSEGUITS CONSECUTIVAMNET

10
TÍTOLS MUNDIALS

11
TÍTOLS EUROPEUS

PREBENJAMÍ   64 53% 47%

BENJAMÍ        168 42% 58%
ALEVÍ             143 45% 55%

PREBENJAMÍ   227 96% 4%

BENJAMÍ        137 96% 4%



>06 LLENGUA

FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA  A PARTIR DE DADES DEL SERVEI DE CATALÀ D’OLOT-LA GARROTXA –CPNL, GENERALITAT DE CATALUNYA, WICCAC.CAT

86
PARELLES

LINGÜÍSTIQUES

APRENENTATGE DEL CATALA 2016

TREBALL AMB EMPRESES

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

610
INSCRITS

225 alumnes PROVenen D’AMÈRICA CENTRAL I DEL SUD ( ESPECIALMENT HONDURES I COLÒMBIA)

NOMÉS 74 persones TENEN EL CATALÀ COM A PRIMERA LLENGUA

476 són dones i 134 homes

516 viuen a olot i 94 a la resta de la garrotxa

31
EMPRESES

ACREDITACIÓ: 
EMPRESA LINGÜÍSTICAMENT RESPONSABLE

11
OLOT

20
RESTA  DE LA GARROTXA

58
OLOT

28
RESTA  DE LA GARROTXA

DINS EL MARC DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL I LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE

>29



>07 SEGURETAT

FONT: ABP de la garrotxa (mossos d’esquadra), servei català de trànsit i policia municipal d’olot

NOMBRE D’EFECTIUS 2016

ACTIVITAT POLICIAL
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CONTROLS
POLICIALS

1.833

INCIDENTS
ATESOS

2.613
ATESTATS
INSTRUÏTS

1.723
PERSONES 

DETINGUDES

100

VEHICLES
IDENTIFICATS

1.209
PERSONES

IDENTIFICADES

3.022
HORES 

DE PATRULLATGE

22.918

FETS PENALS 

ACCIDENTS DE TRANSIT 2015

GARROTXA

2,6 X 1.000
HABITANTS

CATALUNYA

3,7 X 1.000*
HABITANTS

GARROTXA

30,7 X 1.000
HABITANTS

CATALUNYA

62,9 X 1.000
HABITANTS

MOSSOS D’ESQUADRA + POLICIA LOCAL

ACCIDENTS
159

NOMBRE DE VÍCTIMES EN ACCIDENT DE TRÀNSIT
(MORTS, FERITS GREUS I FERITS LLEUS)

3,59 X 1.000
HABITANTS

GARROTXA2 MORTS

19 FERITS GREUS

182 FERITS LLEUS

4,52X 1.000
HABITANTS

CATALUNYA



COMPRAVENDES D’HABITATGES 2016

MERCAT DE LLOGUER
2016

CONTRACTES DE 
LLOGUER A OLOT

841
CONTRACTES DE 

LLOGUER A  LA GARROTXA

1.129
LLOGUER MENSUAL

MITJÀ A OLOT

361,14€
LLOGUER MENSUAL

MITJÀ A LA GARROTXA

373,52€

>08 HABITATGE

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT, SECRETARIA D’HABITATGE I MILLORA URBANA, VISATS DEL COL·LEGI D’APARELLADORS DE CATALUNYA 
I DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, BIENES MUEBLES Y MERCANTILES DE ESPAÑA. 

EVOLUCIO ANUAL DELS HABITATGES INICIATS I ACABATS A LA GARROTXA
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DADES GENERALS. OLOT 2016

113 99 963,7 3.057,1 203,5NOUS GARROTXA
81 90,7 878,1 3.057,1 203,5OLOT

322 98,3 1.054,7 5.116,3 189,1USATS GARROTXA
255 87,2 1.037,7 5.116.3 216,2OLOT

Nombre 
d’habitatges

Superfície mitjana
(m2 construïts) 

mitjà

Preu / m2 construït

màxim mínim

Règim de tinença
Propietat 70%
Lloguer 25%
Altres 5%

Superfície útil
Fins a 60 m2 10%
De 61 a 90 m2  55%
De 91 a 120 m2  23%
De més de 120 m2  12%

Tipus de nucli
Una persona 23%                     Dues persones o més, sense nucli 3%
Parella sense fills 26%      Parella amb fills 37%
Pare o mare amb fills 8%    Dos nuclis o més 3%

INICIATS

acabats



>09.1 CULTURA >32

OFERTA CULTURAL 2016

RESPOSTA DE LA CIUTADANIA 

109 39
ESPECTACLES
PROFESSIONALS
D’ARTS ESCÈNIQUES

2 A LA SETMANA

CONCERTS

5 A LA SETMANA

XERRADES
I PRESENTACIONS
DE LLIBRES

4 A LA SETMANA

EXPOSICIONS

3,2 AL MES
255 218

CONSOLIDACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE TALENT
UN PROJECTE ÚNIC A CATALUNYA

RESIDÈNCIA D’ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS

FABER
1 CADA DOS MESOS, QUE ATRAUEN
VISITANTS DE FORA LA COMARCA

EL MINI

VEUS

MOT

CORNAMUSAM

SISMÒGRAF

LLUÈRNIA

MOSTRA PESSEBRES

PERSONES VAN VISITAR
ELS MUSEUS D’OLOT

75.632
ESPECTADORS HAN VIST UNA
REPRESENTACIÓ TEATRAL

21.687
D’OCUPACIÓ RESPECTE A
L’AFORAMENT DISPONIBLE ALS
ESPECTACLES DE PAGAMENT

87%

PRÉSTECS

279
ACTIVITAT DIÀRIA DE LA BIBLIOTECA

68 EMPRESES CULTURALS
A LA GARROTXA

INVERSIÓ TOTAL
EN CULTURA

EL 8% DEL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT D’OLOT
ES DESTINA A CULTURA

91€ PER OLOTÍ EN
INVERSIÓ CULTURAL

8%
91€91€

6168

FINANCAMENT I OCUPACIO 

7 FESTIVALS

FONT: INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT ( DADES REFERENTS ÚNICAMENT A OLOT)



123

182% 
MÉS SEGUIDORS

70% 
MÉS SEGUIDORS

59% 
MÉS SEGUIDORS

>09.2 CULTURA >33

ACTIVITATS 2016

17.330 PERSONES QUE HAN ANAT
A ALGUNA DE LES VISITES
GUIADES ALS MUSEUS

COMPANYIES O CREADORS LOCALS
HAN ACTUAT AL TEATRE PER PRESENTAR
ELS SEUS ESPECTACLES9

D’AUGMENT
RESPECTE DEL 2015

97.055
EXEMPLARS FORMEN EL FONS
DE LA BIBLIOTECA D’OLOT

#olotcultura

2015 2016

1,8% 

ACTIVITATS CULTURALS
DIRIGIDES ESPECIALMENT
A TOTA LA FAMÍLIA

255 CONCERTS
varietat d’estils

58%

ORGANITZATS PER
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

42%

ORGANITZATS PER ENTITATS
I PROMOTORS PRIVATS

ÒPERA GOSPEL

BLUES POÈTIC

POP

ROCK

JAZZ RELIGIÓS
CLÀSSIC

TRADICIONAL

DIES AMB ACTIVITAT A L’ANY

SALA 
EL TORÍN86

FONT: INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT ( DADES REFERENTS ÚNICAMENT A OLOT)



ELS 2 PAISATGES QUE MÉS CARACTERITZEN LA COMARCA DE LA GARROTXA 
SÓN LES VALLS D’OLOT, AMB 39.745 HA, I L’ALTA GARROTXA, AMB 20.450 HA

EL TERRITORI DE CATALUNYA
S’HA CLASSIFICAT EN 7 ZONES
I DE CADASCUNA SE N’HA ELABORAT
UN CATÀLEG DE PAISATGE, COMPOST PER
DIFERENTS UNITATS DE PAISATGE

>01.1 TERRITORI

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES DADES DE L’OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA

ELS PAISATGES DE LA GARROTXA 

>34

VALLS D’OLOT

ALTA GARROTXAALT TER

CABRERÈS-PUIGSACALM
ROCACORBA

ESTANY DE BANYOLES

GARROTXA D’EMPORDÀ

7
UNITATS 

DE PAISATGE

GARROTXA

134
UNITATS 

DE PAISATGE

CATALUNYA



FontS: Elaboració pròpia a partir de dades del PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA, DEL CONSORCI DE L’ALTA GARROTXA I DE L’ESTUDI “IMPACTE ECONÒMIC 
I SOCIAL DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE CATALUNYA” ELABORAT PER L’INSTITUT CERDÀ PER ENCÀRREC DE L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA.

>01.2 VISITANTS I OCUPACIO EN ESPAIS NATURALS

VISITANTS A ESPAIS NATURALS D’INTERES TURISTIC 2016

LLOCS DE TREBALL I ESPAIS NATURALS PROTEGITS 2015

>35
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Distribució mensual i evolució anual del nombre de visitants a la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà

99.221 
Fageda d’en Jordà

53.800
espai museístic

 de les grederes 
del volcà del Croscat

llocs de treball generats pel 
Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa 592 EN ACTIVITATS DELS SECTOR SERVEIS

522
EN ACTIVITATS AGRÍCOLES

36
EN LA GESTIÓ DE L’ESPAI 

34

430

26.350 
 vall de Sant Aniol 

(EIN de l’Alta Garrotxa) 
entre març i setembre del 2016

visitants diaris 
de mitjana en 
dies festius

2.654 
visitants 

L’11/10/15 
(el dia de més 

afluència DES QUE 
ES TENEN DADES)

1.409 315
visitants 
diaris de 

mitjana durant 
el mes d’agost

226
visitants diaris 

de mitjana en 
dies festius

visitants 
L’11/10/15 

(el dia de més 
afluència DES QUE 

ES TENEN DADES)

0
G F M A M J J A S O N D

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

22500

2014   
2015
2016



>02 CLIMATOLOGIA / AIGUA

DADES DE CLIMATOLOGIA 2016

>36

TEMPERATURA MITJANA

782 MM

10 DIES
PRECIPITACIÓ MITJANA

       a l’any amb més de 25l/m2

8,8

25 DIES
mitjana de les mÍNIMES mensuals

mitjana de dies amb mENYS de 0ºC 

34 DIES
mitjana de les màximes mensuals

mitjana de dies amb més de 32ºC 

ÍNDEX DE QUALITAT IBMWP DE MACROINVERTEBRATS

QUALITAT DE L’AIGUA SUPERFICIAL 2016

SANEJAMENT D’AIGUES RESIDUALS

MOLT BONA        9,1%
BONA                  45,5%
MITJANA          40,9 %
DEFICIENT          4,6 %
DOLENTA              0,0%
 

55%
DELS 22 PUNTS MOSTREJATS ALS CURSOS 
FLUVIALS PRESENTEN UNA QUALITAT BONA 

O MOLT BONA

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA) 

ESTACIONS DEPURADORES D’AIGUA

21
DE LA POBLACIÓ RESIDENTS EN 

NUCLIS DISPOSA DE SANEJAMENT
D’AIGÜES RESIDUALS 

98,6%
M3 D’AIGUA TRACTATS CADA DIA

PER LES DEPURADORES

19.310



0,8 VEHICLES / HABITANT
GARROTXA 

41,5%

>03

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I IDESCAT

* INCLOU TURISMES, MOTOCICLETES, CAMIONS, FURGONETES, TRACTORS INDUSTRIALS I AUTOBUSOS

RESIDUS / MOBILITAT

PRODUCCIO DE RESIDUS 2015

GRAU DE SELECCIO DE RESIDUS 2015

VEHICLES 2015*
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 HABITANT / DIA

DELS RESIDUS MUNICIPALS GENERATS A LA 
GARROTXA SE SELECCIONEN

19A
LA GARROTXA OCUPA LA 19A POSICIÓ

ENTRE LES COMARQUES CATALANES EN GRAU DE 
SELECCIÓ DE RESIDUS 

LA GARROTXA OCUPA 
LA 14A POSICIÓ

ENTRE LES COMARQUES 
CATALANES EN NOMBRE

DE VEHICLES
PER HABITANT

1,37 KG

14A

FAMÍLIA /ANY

2.000 KG

Garrotxa catalunya

catalunya 1,30

812 673
VEHICLES PER MIL HABITANTS



7,29 €
DE BENEFICI

PER CADA 100€
INVERTITS

1,23
RÀTIO DE LIQUIDITAT

>01 ACTORS > LES EMPRESES

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL SABI 2015.

ANALISI DE BALANCOS AGREGATS DE LES EMPRESES DE LA GARROTXA 2015

RENDIBILITAT ECONOMICA I FINANCERA EQUILIBRI FINANCER

BENEFICIS DEL CONJUNT DE LES EMPRESES 

ESTRUCTURA DEL BALANC

ACTIU
NO CORRENT

47%
PATRIMONI
NET

55,7%
PASSIU NO CORRENT 17%

PASSIU CORRENT

27,3%

ACTIU
CORRENT

53%

Per cada 100 € invertits, les 
empreses han obtingut 7,29 € 
de benefici 
(abans d’interessos i impostos)

Per cada 100 € de recursos 
propis, les empreses n’han 
obtingut 8,43 de benefici net.

El marge de benefici mitjà de les 
empreses és d’un 5,44%

Els valors òptims orientatius són entre 1,5 i 
1,9 i un valor inferior a 1 indica problemes  
per fer front als deutes i obligacions a curt 
termini.

MILIONS D’EUROS

>38

250 M€

200 M€

150 M€

100 M€

50 M€

OM€
2011 2012 2013 2014 2015

RESULTAT

EBIT

EBITDA
EBITDA BENEFICIS ABANS D’INTERESSOS,
IMPOSTOS, DEPRECIACIONS I AMORTITZACIONS

EBIT BENEFICIS ABANS D’INTERESSOS I
IMPOSTOS

RESULTAT DE L’EXERCICI



>02 ACTORS> ADMINISTRACIONS

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES LIQUIDACIONS DELS 21 AJUNTAMENTS DE LA GARROTXA I DEL CONSELL COMARCAL (MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)
*PASSIUS FINANCERS, DESPESES FINANCERES, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL I ACTIUS FINANCERS

1· Ajuntament d’Olot

2· Consell Comarcal de la Garrotxa

3· Municipis 2.001-3.000 hab. (3)

4· Municipis 1.001-2.000 hab. (5)

5· Municipis fins a 1.000 hab. (12)

EVOLUCIO DE LA DESPESA DELS AJUNTAMENTS (€/HAB.) 2015

DISTRIBUCIO DEL PRESSUPOST DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS 

PRESSUPOST TOTAL

76.778.530€ 

LOCALS DE LA GARROTXA
DE LES ADMINISTRACIONS

42,8%
32,8 MILIONS €

16,4 MILIONS €

10,6 MILIONS €

8,8 MILIONS €

8,2MILIONS €

INCREMENT DEL 5% RESPECTE DEL 2014

21,3%

13,8%
11,4%

10,7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

200,00€

-€

400,00€

600,00€

800,00€

1.000,00€

1.200,00€

1.400,00€

1.600,00€

DESPESA TOTAL DESPESA DE GESTIÓ ORDINÀRIA INVERSIONS ALTRES DESPESES *
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EMPRESES

... una empresa olotina ha rebut el premi Best of Houzz 2016 que concedeixen els particulars i els 
professionals del disseny i la renovació de la llar, usuaris de la plataforma digital Houzz, amb seu 
central a Estats Units i més de 35 milions d’usuaris?
(Jordi Vayreda Projectteam)

... una empresa de la Vall de Bianya ha obtingut la distinció de PIME INNOVADORA per la seva 
contribució en projectes de desenvolupament tecnològic per crear nous processos, productes, 
serveis i millorar-los des del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial)?
(Inteplast)

... un banc produït a Tortellà ha guanyat el Premi Delta de Plata 2016 que reconeix les millors 
creacions de disseny industrial i de producte a l’Estat espanyol?
(Sillería Vergés, amb disseny d’Andreu Carulla, per la col·lecció Bernades)

... un interiorista de la Vall d’en Bas ha estat guardonat amb el Restaurant & Bar Design Awards 2016, 
lliurats al Regne Unit, que premia els millors projectes de locals dedicats a servir menjar a nivell 
mundial pel projecte Tapas Bona Sort de Barcelona?
(Jordi Ginabreda)

... el director executiu d’una empresa garrotxina ha estat nomenat president de la Comissió d’Energia 
de PIMEC?
(Joan vila, LC Paper)

... l’any 2016 s’han complert 30 anys de la botiga al carrer d’Olot, la primera de tot Catalunya?
(Associació de comerciants d’Olot)

ADMINISTRACIONS

... tres administracions locals garrotxines han obtingut el segell Premi Administració Oberta 2016 
atorgat pel Consorci AOC per la seva tasca en el desenvolupament de l’Administració electrònica?
(Ajuntament de la Vall de Bianya, Ajuntament de Santa Pau i Consell Comarcal de la Garrotxa)

... una garrotxina ha rebut el premi FAD Sebastià Gasch 2016 que recompensa la innovació i les 
mirades diferents sobre el món de l’espectacle?
(Tena Busquets, directora d’arts escèniques d’Olot Cultura i del festival Sismògraf)

... sis municipis de la Garrotxa han estat guardonats amb les Flors d’Honor 2016 que reconeixen la 
seva aposta per la millora de l’espai urbà en el marc del moviment Viles Florides?
(Ajuntament d’Olot, amb quatre flors, i els ajuntaments de Besalú, la Vall d’en Bas, les Preses, Sant 
Joan les Fonts i Santa Pau, amb dues flors.)

... el primer parc natural de tot l’estat espanyol que va rebre una acreditació d’àmbit europeu que 
certifica que el turisme en un territori es desenvolupa de forma sostenible amb el medi ambient és 
a la Garrotxa?
(Carta Europea del Turisme Sostenible -CETS- atorgada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa l’any 2001 i renovada per tercera vegada el 2016)

SABIES QUE...?

RECONEIXEMENT >40

SOCIETAT CIVIL

... el municipi de Catalunya on es registren més donacions de sang per habitant és garrotxí?
(Olot)

...  l’única escola d’educació especial de Catalunya que realitza un programa de pràctiques laborals a 
l’empresa ordinària amb els seus alumnes des de fa 10 anys és a la Garrotxa?
(CEE Joan XXIII d’INTEGRA)

AGENTS D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

...  un pediatre olotí ha estat guardonat amb el premi Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional 
mèdica per part del Col·legi Oficial de Metges de Girona?  
(Joan Cros)

...  una docent olotina va obtenir el premi Mestres 68 en reconeixement a l’acció pedagògica desen-
volupada al llarg de la seva vida professional?  
(Lourdes Pujadas, Escola Volcà Bisaroques i INS Bosc de la Coma)

...  sis alumnes de centres de formació professional de la Garrotxa han estat guardonats al campionat 
de Catalunya d’FP Catskills 2016?
(Maria Pulido. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Primer classificat
Albert Roura. ESDAP Olot. Disseny gràfic. Primer classificat
Martí Molist Pampliega. Institut la Garrotxa. Disseny de producte industrial CAD. Tercer classificat.
Sergi Martínez. Institut Bosc de la Coma. Aplicacions de software. Tercer classificat. 
Maite Ponce de León. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Tercer classificat. 
Ferran Coll. ESDAP Olot. Il·lustració. Tercer classificat.)

...  un institut garrotxí ha rebut el Premi Recerca Jove PRJ2016 que atorga l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, que premia els treballs, tant experimentals com teòrics, que fomenten la 
creativitat científica i d’altres valors?
(Esther Argelich. Institut la Garrotxa)

...  tres alumnes d’informàtica han desenvolupat una app per ajudar les persones cegues a recordar 
les experiències viscudes amb la tecnologia NFC?
(Kevin Costa, Eduard Corominas i Adrià Llongarriu. Institut Bosc de la Coma)

...  quatre centres educatius de la Garrotxa han estat guardonats amb el premi Baldiri Reixac de la 
Fundació Carulla?
(Marta Mallarach. Institut Bosc de la Coma. Categoria mestres
Alba Esparza. Institut la Garrotxa. Categoria alumnes
Xinying Lin, Turina Castañer, Irina Sadurní, Adrià Guix i Elena Rubió. Escola Cor de Maria. Categoria 
alumnes
Alumnes de l'Escola Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles)

...  alumnes d’una escola d’art olotina han obtingut dos Premis Emporia Plata als Premis Nacionals 
d’Arquitectura Efímera, en la categoria d’il·luminació?
(Marc Ortega, Laia Pérez, Ariadna Sala, Priscila Sampaio, Denisse Ferrer i Cristina Muriscot. Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’Olot)

Vols saber-ne més? Consulta l’informe complet a www.observatorigarrotxa.cat 
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EMPRESES

... una empresa olotina ha rebut el premi Best of Houzz 2016 que concedeixen els particulars i els 
professionals del disseny i la renovació de la llar, usuaris de la plataforma digital Houzz, amb seu 
central a Estats Units i més de 35 milions d’usuaris?
(Jordi Vayreda Projectteam)

... una empresa de la Vall de Bianya ha obtingut la distinció de PIME INNOVADORA per la seva 
contribució en projectes de desenvolupament tecnològic per crear nous processos, productes, 
serveis i millorar-los des del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial)?
(Inteplast)

... un banc produït a Tortellà ha guanyat el Premi Delta de Plata 2016 que reconeix les millors 
creacions de disseny industrial i de producte a l’Estat espanyol?
(Sillería Vergés, amb disseny d’Andreu Carulla, per la col·lecció Bernades)

... un interiorista de la Vall d’en Bas ha estat guardonat amb el Restaurant & Bar Design Awards 2016, 
lliurats al Regne Unit, que premia els millors projectes de locals dedicats a servir menjar a nivell 
mundial pel projecte Tapas Bona Sort de Barcelona?
(Jordi Ginabreda)

... el director executiu d’una empresa garrotxina ha estat nomenat president de la Comissió d’Energia 
de PIMEC?
(Joan vila, LC Paper)

... l’any 2016 s’han complert 30 anys de la botiga al carrer d’Olot, la primera de tot Catalunya?
(Associació de comerciants d’Olot)

ADMINISTRACIONS

... tres administracions locals garrotxines han obtingut el segell Premi Administració Oberta 2016 
atorgat pel Consorci AOC per la seva tasca en el desenvolupament de l’Administració electrònica?
(Ajuntament de la Vall de Bianya, Ajuntament de Santa Pau i Consell Comarcal de la Garrotxa)

... una garrotxina ha rebut el premi FAD Sebastià Gasch 2016 que recompensa la innovació i les 
mirades diferents sobre el món de l’espectacle?
(Tena Busquets, directora d’arts escèniques d’Olot Cultura i del festival Sismògraf)

... sis municipis de la Garrotxa han estat guardonats amb les Flors d’Honor 2016 que reconeixen la 
seva aposta per la millora de l’espai urbà en el marc del moviment Viles Florides?
(Ajuntament d’Olot, amb quatre flors, i els ajuntaments de Besalú, la Vall d’en Bas, les Preses, Sant 
Joan les Fonts i Santa Pau, amb dues flors.)

... el primer parc natural de tot l’estat espanyol que va rebre una acreditació d’àmbit europeu que 
certifica que el turisme en un territori es desenvolupa de forma sostenible amb el medi ambient és 
a la Garrotxa?
(Carta Europea del Turisme Sostenible -CETS- atorgada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa l’any 2001 i renovada per tercera vegada el 2016)

SOCIETAT CIVIL

... el municipi de Catalunya on es registren més donacions de sang per habitant és garrotxí?
(Olot)

...  l’única escola d’educació especial de Catalunya que realitza un programa de pràctiques laborals a 
l’empresa ordinària amb els seus alumnes des de fa 10 anys és a la Garrotxa?
(CEE Joan XXIII d’INTEGRA)

AGENTS D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

...  un pediatre olotí ha estat guardonat amb el premi Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional 
mèdica per part del Col·legi Oficial de Metges de Girona?  
(Joan Cros)

...  una docent olotina va obtenir el premi Mestres 68 en reconeixement a l’acció pedagògica desen-
volupada al llarg de la seva vida professional?  
(Lourdes Pujadas, Escola Volcà Bisaroques i INS Bosc de la Coma)

...  sis alumnes de centres de formació professional de la Garrotxa han estat guardonats al campionat 
de Catalunya d’FP Catskills 2016?
(Maria Pulido. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Primer classificat
Albert Roura. ESDAP Olot. Disseny gràfic. Primer classificat
Martí Molist Pampliega. Institut la Garrotxa. Disseny de producte industrial CAD. Tercer classificat.
Sergi Martínez. Institut Bosc de la Coma. Aplicacions de software. Tercer classificat. 
Maite Ponce de León. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Tercer classificat. 
Ferran Coll. ESDAP Olot. Il·lustració. Tercer classificat.)

...  un institut garrotxí ha rebut el Premi Recerca Jove PRJ2016 que atorga l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, que premia els treballs, tant experimentals com teòrics, que fomenten la 
creativitat científica i d’altres valors?
(Esther Argelich. Institut la Garrotxa)

...  tres alumnes d’informàtica han desenvolupat una app per ajudar les persones cegues a recordar 
les experiències viscudes amb la tecnologia NFC?
(Kevin Costa, Eduard Corominas i Adrià Llongarriu. Institut Bosc de la Coma)

...  quatre centres educatius de la Garrotxa han estat guardonats amb el premi Baldiri Reixac de la 
Fundació Carulla?
(Marta Mallarach. Institut Bosc de la Coma. Categoria mestres
Alba Esparza. Institut la Garrotxa. Categoria alumnes
Xinying Lin, Turina Castañer, Irina Sadurní, Adrià Guix i Elena Rubió. Escola Cor de Maria. Categoria 
alumnes
Alumnes de l'Escola Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles)

...  alumnes d’una escola d’art olotina han obtingut dos Premis Emporia Plata als Premis Nacionals 
d’Arquitectura Efímera, en la categoria d’il·luminació?
(Marc Ortega, Laia Pérez, Ariadna Sala, Priscila Sampaio, Denisse Ferrer i Cristina Muriscot. Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’Olot)

Vols saber-ne més? Consulta l’informe complet a www.observatorigarrotxa.cat 



CONCLUSIONS
EMPRESES

... una empresa olotina ha rebut el premi Best of Houzz 2016 que concedeixen els particulars i els 
professionals del disseny i la renovació de la llar, usuaris de la plataforma digital Houzz, amb seu 
central a Estats Units i més de 35 milions d’usuaris?
(Jordi Vayreda Projectteam)

... una empresa de la Vall de Bianya ha obtingut la distinció de PIME INNOVADORA per la seva 
contribució en projectes de desenvolupament tecnològic per crear nous processos, productes, 
serveis i millorar-los des del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial)?
(Inteplast)

... un banc produït a Tortellà ha guanyat el Premi Delta de Plata 2016 que reconeix les millors 
creacions de disseny industrial i de producte a l’Estat espanyol?
(Sillería Vergés, amb disseny d’Andreu Carulla, per la col·lecció Bernades)

... un interiorista de la Vall d’en Bas ha estat guardonat amb el Restaurant & Bar Design Awards 2016, 
lliurats al Regne Unit, que premia els millors projectes de locals dedicats a servir menjar a nivell 
mundial pel projecte Tapas Bona Sort de Barcelona?
(Jordi Ginabreda)

... el director executiu d’una empresa garrotxina ha estat nomenat president de la Comissió d’Energia 
de PIMEC?
(Joan vila, LC Paper)

... l’any 2016 s’han complert 30 anys de la botiga al carrer d’Olot, la primera de tot Catalunya?
(Associació de comerciants d’Olot)

ADMINISTRACIONS

... tres administracions locals garrotxines han obtingut el segell Premi Administració Oberta 2016 
atorgat pel Consorci AOC per la seva tasca en el desenvolupament de l’Administració electrònica?
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... una garrotxina ha rebut el premi FAD Sebastià Gasch 2016 que recompensa la innovació i les 
mirades diferents sobre el món de l’espectacle?
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... sis municipis de la Garrotxa han estat guardonats amb les Flors d’Honor 2016 que reconeixen la 
seva aposta per la millora de l’espai urbà en el marc del moviment Viles Florides?
(Ajuntament d’Olot, amb quatre flors, i els ajuntaments de Besalú, la Vall d’en Bas, les Preses, Sant 
Joan les Fonts i Santa Pau, amb dues flors.)

... el primer parc natural de tot l’estat espanyol que va rebre una acreditació d’àmbit europeu que 
certifica que el turisme en un territori es desenvolupa de forma sostenible amb el medi ambient és 
a la Garrotxa?
(Carta Europea del Turisme Sostenible -CETS- atorgada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa l’any 2001 i renovada per tercera vegada el 2016)

SOCIETAT CIVIL
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OBSERVEM
l’augment de joves que un cop finalitzen l’ etapa d’escolarització obligatòria opten per 
seguir la seva etapa formativa fent un CFGM. Una vegada més, els resultats de les proves 
PAU demostren que el nivell acadèmic i formatiu de la comarca va en consonància amb la 
resta del territori català i presenta un percentatge d’aprovats superior al 99%. Si ens fixem 
quines són les famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, 
si parlem de CFGM o CFAM, la família de sanitat és la que acull més alumnes. Per altra 
banda, si ens fixem en els estudis de CFGS o CFAS, veurem que aquesta tendència canvia 
i la família professional que acull més joves és la d’arts plàstiques i disseny. Finalment, la 
modalitat de batxillerat que acull més joves de la comarca és la de ciències i tecnologia”.

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Durant el curs 2016-17, un total de 1.188 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un 
grau universitari. El 36,57% ho fan a la Universitat de Girona, un 12,22% a la Universitat de 
Vic, l’11,38% a la Universitat de Barcelona, el 10,04% a la Universitat Autònoma de Barcelona 
i, la resta, als altres centres universitaris catalans (UPF, UPC, UNED, URL, UDL, URV, ESDAP, 
UIC i UAO, UNED I UOC).
Un any més, la balança continua decantant-se cap a la branca de ciències socials i jurídi-
ques; l’any passat suposava un 53,4% dels estudiants, i enguany presenta un lleuger 
descens amb un 46,3%. El segon lloc l’ocupen els graus de ciències de la salut amb un 21,3% 
(l’any anterior el segon lloc era ocupat per enginyeria i arquitectura). El tercer lloc, amb un 
15,80%, l’ocupen els estudis d’enginyeria i arquitectura. Els graus de ciències es mantenen 
igual que l’any anterior amb un 9%. Per últim, els graus d’arts i humanitats també es 
mantenen, i enguany ocupen un 7,6%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2016-17 són: psicologia, administració i 
direcció d’empresa i educació primària.  

SANITAT
Com a resultat de l’any 2016, els índexs d’hospitalitzacions evitables a la Garrotxa han 
continuat estant entre els millors de Catalunya, així com la utilització dels serveis públics, 
que han continuat essent més elevada que en el conjunt de la regió i de Catalunya.
Durant el 2016 es va realitzar l’enquesta de satisfacció  dels usuaris de Catalunya amb els 
serveis d’urgències. L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va quedar situat entre els 
deu hospitals més ben valorats de tot el país pel seu servei d’urgències. Les urgències del 
centre olotí han estat valorades amb un 8, una nota que supera la mitjana catalana, que es 
troba al 7,51. Amb aquests resultats, l’Hospital d’Olot es va convertir en el setè millor servei 
d’urgències de Catalunya, igualat amb la mateixa puntuació amb la Clínica Terres de l’Ebre 
de Tortosa.

Altres aspectes destacats d’aquest servei són la comoditat dels llits i el fet que un acom-
panyant pugui estar amb el pacient durant la seva estada. Un total de 17 preguntes de les 
27 que engloba el qüestionari han estat valorades per sobre del 9.
També a l’Hospital s’ha iniciat l’activitat del servei d’hemodiàlisi de la Garrotxa, que 
estalviarà anualment uns 240.000 km als nostres usuaris, que fins ara havien de 
desplaçar-se a centres de Girona, i s’han posat en marxa noves tècniques quirúrgiques en 
l’ àmbit de les pròtesis que han estalviat nombroses estades al centre i han afavorit la més 
ràpida recuperació dels pacients.
Pel que fa a l’atenció primària, durant el 2016 el Departament de Salut vaacreditar , sobre 
la base del model EFQM,  les ABS de Besalú i d’Olot.

LLENGUA
Durant el 2016 hi ha hagut una tendència a l’alça de l’alumnat d’Amèrica Central i del Sud, 
de tal manera que la diversitat de llengües a l’aula s’ha vist molt reduïda perquè un percen-
tatge molt elevat dels alumnes té el castellà com a primera llengua. 
L’alumnat d’origen català només ha representat un 12% del total, la qual cosa vol dir un 
augment molt important dels cursos bàsics (nivell A2 europeu), en detriment, sobretot, 
dels nivells B2 i C1. El fet que les generacions més joves acabin els estudis obligatoris amb 
una equivalència de C1 sembla que fa minvar l’interès per estudiar català, tot i que els 
estudis demostrin que el nivell de llengua no és bo en acabar l’ESO.
Per donar valor a la llengua en l’àmbit empresarial i fer visible el català com a llengua de 
l’empresa responsable amb el territori i la societat, s’ha creat l’acreditació ELR (empreses 
lingüísticament responsables), que ha d’anar de la mà d’altres projectes com ara el Codi de 
gestió sostenible o la Carta europea de turisme sostenible. El Servei de Català treballa amb 
DinàmiG per aconseguir incorporar el català com un element de prestigi empresarial. 
Durant el 2016, 31 empreses de la Garrotxa estan incloses en aquest Projecte.

SEGURETAT
Mossos d’esquadra
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial sobre un determinat territori es té en 
compte la taxa de fets penals per 1.000 habitants; aquesta taxa ens permet veure quin és 
l’impacte sobre la ciutadania. Durant el 2015, el global de Catalunya va ser de 64,09 
delictes per mil habitants i a la Garrotxa la taxa va situar-se amb 32,29 delictes per 1.000 
habitants, el 50% per sota del global de Catalunya. Aquesta tendència ha continuat baixant 
el 2016 amb un global a Catalunya del 62,9 i un 30,7 a la Garrotxa.
La reducció de fets per cada mil habitants ha estat possible perquè en el 2016 es varen 
dissenyar diversos dispositius policials de prevenció, amb l’objectiu de reduir els robatoris 

en general. En aquest sentit, s’ha aconseguit reduir un 24% els robatoris a empreses, i un 
51% els robatoris a establiments comercials. 
Aquesta circumstància ens continua indicant que, malgrat tenir i patir fets delictius, a la 
nostra comarca podem gaudir d’un molt bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat si 
ens atenem als fets penals ocorreguts i el seu impacte en la població, d’un 51,2% per sota de 
la ràtio de Catalunya.
Tot i així, hem de continuar treballant en aquesta línia, amb mesures policials preventives 
com els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, increment dels patru-
llatges dirigits, millora en les investigacions... Però uns altres elements fonamentals són el 
compromís i la corresponsabilitat de totes les persones i dels sectors de la nostra comarca, 
així com, des d’una òptica més individual, prendre més mesures de prevenció personals en 
aquelles activitats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania de la nova 
amenaça que són les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot
Respecte a la prevenció de fets delictius, durant el  2016 s’ha incorporat la Policia Municipal 
a la planificació de controls regionals, per aconseguir la màxima eficàcia a l’hora de realitzar 
controls de pas de vehicles, de manera simultània a Mossos. 
S’ha completat el sistema de videovigilància al centre de la ciutat amb una sisena càmera 
de seguretat (carrer de Sant Ferriol).
El mes de novembre es detecta la repetició d’una punta d’accidentalitat viària a la ciutat.
Hi ha hagut una recuperació del nombre d’efectius de la Policia Municipal a xifres pròximes 
a abans de la crisi econòmica.
Hi ha hagut una consolidació de la millora de la partida d’inversions de la Policia, principal-
ment  per a equipament tecnològic. 

HABITATGE
Des de l’any 2007, moment en què esclata clarament la crisi, es pot constatar el gran 
descens del nombre d’habitatges iniciats i acabats a la Garrotxa, juntament amb la baixada 
de preus, tot i que hi ha un creixement continuista amb un lleuger increment de preus, 
increment que a la nostra comarca és mínim en comparació amb la resta de Catalunya. 
Quant al règim de lloguer, és clara la tendència a l’alça de la contractació, i el comportament 
continuista en aquest sentit, ja que pràcticament s’han mantingut els preus.
Pel que fa a les gestions realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, la tramitació dels 
ajuts al lloguer és una de les principals activitats; durant el 2016, 4 de cada 10 gestions van 
ser per aquest concepte (44,20% del total de 18.218 atencions). En tot l’any passat, des de 
l’Oficina es van dur a terme 8.042 atencions per a la tramitació i la gestió de les ajudes per 
pagar la renda de lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial. En total, durant el 
2016, l’Oficina va tramitar ajuts per valor de 866.074,65 euros. 

SOCIETAT

 POBLACIÓ 
La població de la Garrotxa tendeix a l'estancament, ja que el creixement natural és negatiu. 
Aquest 2016 ha disminuït en 64 persones respecte de l'any anterior. L’envelliment és la 
principal característica de la població garrotxina, especialment entre les persones majors de 
85 anys, que superen amb escreix la taxa catalana (2,9% vs. 4,2%). Aquest sobreenvelliment 
és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment a la comarca la població 
femenina superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir  dels setanta anys i, a 
mesura que avança l’edat, més s’eixampla la diferència a favor de la proporció de dones. 
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.490 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,4% de la població total a la Garrotxa i el 17,7% a Olot. El 
80,44% de la població estrangera de la comarca està concentrada a Olot (Índia 87%, Xina 
98,5%, Marroc 80%, Gàmbia el 87%). Cal tenir en compte que el nombre de persones nascu-
des a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 2.923 persones.

SERVEIS SOCIALS 
El 2016 s’han mantingut els indicis de millora de la situació social i econòmica de la comar-
ca, especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part impor-
tant de la població garrotxina es manté en situació de vulnerabilitat social, de manera que 
les seves necessitats socials, és a dir, les que repercuteixen en la seva autonomia personal, 
en una millor qualitat de vida, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la 
col·lectivitat, no estan totalment cobertes. A banda de les problemàtiques socials derivades 
del context socioeconòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 40% 
del total, i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 52,5% són persones 
més grans de 85 anys. La majoria d’aquestes persones són dones i viuen soles. Per aquest 
motiu, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència són prioritàries.

EDUCACIÓ
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 3 anys es consolida al voltant del 50% i amb 
clares possibilitats de creixement si s’aconsegueixen oferir nous sistemes de bonificació. La 
creació de noves places ha permès atendre més infants que el curs passat, però la llista 
d’espera no es redueix de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell 
d’alumnes que acrediten l’ESO és igual a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya.
Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la Garrotxa continua 
essent el Batxillerat (54%), tot i no poder reduir de manera significativa, un any més, el 
nombre de joves que abandonen el sistema educatiu en aquest impàs. Tot i això, cal destacar 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
L’economia comarcal confirma l’etapa expansiva iniciada el 2014 amb un PIB  l’any 2015 un 
4,9% superior de l’any anterior, el tercer millor registre del conjunt de les comarques catala-
nes. L’evolució dels diferents indicadors analitzats fa pensar que durant el 2016 l’increment 
pot ser similar, atès el bon comportament de l’ocupació en els sectors amb més pes a la 
comarca, els serveis i la indústria, amb creixements superiors als registrats a la mitjana 
catalana. El bon comportament d’aquests dos sectors contraresta el del sector de la 
construcció, que presenta una evolució negativa. Durant el 2016 també és consolida una 
lleugera recuperació de les rendes, i així es trenca la dinàmica negativa registrada durant 
l’etapa recessiva anterior.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
El sector serveis és el que lidera la creació d’ocupació l’any 2016. Registra un increment de 
l’ocupació del 4,8% el quart trimestre, i ha experimentat increments superiors al 5% durant 
bona part de l’any. El principal subsector, el comerç, mostra un comportament positiu, amb 
un augment del 3,4%. Pel seu dinamisme, destaca el subsector dels serveis empresarials i 
immobiliaris, que experimenta creixements de l’ocupació al voltant del 7% al llarg de tot 
l’any. La indústria, per la seva banda, en finalitzar l’any presenta un 3,2% més d’ocupats que 
un any abans. La indústria química i l’alimentació, begudes i tabac són els dos subsectors 
més dinàmics, amb increments superiors al 6%. S’aprecia una desacceleració en el creixe-
ment de l’ocupació a subsectors com la fabricació de maquinària i equipament mecànic o 
la metal·lúrgia i productes metàl·lics. Mentrestant, dos subsectors importants com són el 
tèxtil, confecció i cuir i el paper, edició i arts gràfiques presenten dinàmiques negatives i 
destrueixen ocupació durant el 2016. 

MERCAT DE TREBALL
L’etapa de creació d’ocupació iniciada l’any 2014, i que ha continuat el 2015, es consolida el 
2016. El treball assalariat registra una evolució positiva, si bé aquesta resulta un xic menys 
intensa que al conjunt del Principat. Mentrestant, el treball autònom mostra comparativa-
ment un major dinamisme que a la resta de Catalunya, fet que ajuda a mantenir un pes 
important dins del mercat de treball de la comarca. La millora en l’ocupació es trasllada en 
una reducció significativa del nombre de persones registrades a l’atur, que disminueix un 
12,1% el darrer trimestre de l’any, similar a l’evolució que s’ha registrat al conjunt del Princi-
pat. Com a resultat, la Garrotxa presenta una taxa d’atur del 8,9% el quart trimestre, i se 
situa en nivells que no es veien des de l’any 2008, just a l’inici de la crisi econòmica. Això és 
fruit de l’equilibri existent entre l’activitat productiva i residencial, que comporta més 
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lliurats al Regne Unit, que premia els millors projectes de locals dedicats a servir menjar a nivell 
mundial pel projecte Tapas Bona Sort de Barcelona?
(Jordi Ginabreda)

... el director executiu d’una empresa garrotxina ha estat nomenat president de la Comissió d’Energia 
de PIMEC?
(Joan vila, LC Paper)

... l’any 2016 s’han complert 30 anys de la botiga al carrer d’Olot, la primera de tot Catalunya?
(Associació de comerciants d’Olot)

ADMINISTRACIONS

... tres administracions locals garrotxines han obtingut el segell Premi Administració Oberta 2016 
atorgat pel Consorci AOC per la seva tasca en el desenvolupament de l’Administració electrònica?
(Ajuntament de la Vall de Bianya, Ajuntament de Santa Pau i Consell Comarcal de la Garrotxa)

... una garrotxina ha rebut el premi FAD Sebastià Gasch 2016 que recompensa la innovació i les 
mirades diferents sobre el món de l’espectacle?
(Tena Busquets, directora d’arts escèniques d’Olot Cultura i del festival Sismògraf)

... sis municipis de la Garrotxa han estat guardonats amb les Flors d’Honor 2016 que reconeixen la 
seva aposta per la millora de l’espai urbà en el marc del moviment Viles Florides?
(Ajuntament d’Olot, amb quatre flors, i els ajuntaments de Besalú, la Vall d’en Bas, les Preses, Sant 
Joan les Fonts i Santa Pau, amb dues flors.)

... el primer parc natural de tot l’estat espanyol que va rebre una acreditació d’àmbit europeu que 
certifica que el turisme en un territori es desenvolupa de forma sostenible amb el medi ambient és 
a la Garrotxa?
(Carta Europea del Turisme Sostenible -CETS- atorgada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa l’any 2001 i renovada per tercera vegada el 2016)
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regulació de març a setembre, que van ser 26.350 persones
L’Obra Social “la Caixa”, el 2015, va encarregar l’estudi Impacte econòmic i social dels espais 
naturals protegits de Catalunya a l’Institut Cerdà. Dels espais estudiats (16), el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa és el segon pel que fa a generació de llocs de treball, 
592, que es reparteixen entre 522 en activitats del sector serveis, 34 de la pròpia gestió de 
l’espai i 36 d’activitats agrícoles.
Els catàlegs de paisatge de Catalunya estableixen un mapa de 134 paisatges, fet que 
demostra la gran diversitat paisatgística del nostre país. La superfície de la Garrotxa se la 
distribueixen set paisatges.  Els dos que caracteritzen més la comarca són les Valls d’Olot i 
l’Alta Garrotxa, que ocupen un 54% i un 28%, respectivament. Els segueixen el paisatge del 
Cabrerès-Puigsacalm (9%), Rocacorba (5%), Garrotxa d’Empordà (2%), Estany de Banyoles 
(2%) i un fragment molt petit del paisatge de l’Alt Ter.  Cada municipi, de mitjana, pertany a 
dues unitats de paisatge. La unitat de paisatge que engloba més municipis és la de les Valls 
d’Olot, on s’inclouen, parcialment o totalment, 18 dels 21 municipis garrotxins.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa 
tendència que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença 
un descens. El 2015 la producció tant al territori català com a la Garrotxa ha augmentat un 
1%.  Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà és del 41,5%. Sant Jaume de Llierca és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat  (49,4%). La producció de residus industrials 
declarats des de l’any 2002 fins al 2007 va augmentar un 40%, i, a partir d’aquest any i fins 
al 2014, va disminuir un 30%. Durant aquest any 2015, la producció de residus industrials a 
la Comarca es torna a incrementar un 13%. El 2016, al Dipòsit Controlat de Residus de la 
Garrotxa hi han entrat 20.800 tones de residus, un 1,2% més que l’any anterior i compara-
bles als nivells de 1994.

MOBILITAT
A la Garrotxa, l’any 2015, hi havia 812 vehicles per cada 1.000 habitants (turismes, motoci-
cletes, camions i furgonetes, tractors industrials, autobusos i altres).  Aquesta proporció, al 
conjunt de les comarques gironines era de 798 i, a tot Catalunya, de 673. Des de 1998 fins 
l’actualitat, la tendència del nombre de vehicles per habitant ha estat a l’alça i ha augmen-
tat un 13%. Els municipis petits és on la proporció de vehicles per habitant és més elevada. 

CULTURA
Segons les dades, durant l’any 2016, Olot ha ofert una programació cultural que es caracte-
ritza per la qualitat i la quantitat. S’han ofert més de 100 espectacles d’arts escèniques (una 
mitjana d’1’5 a la setmana) i 255 concerts de música de diferents estils (una mitjana de 5 a 
la setmana), concerts organitzats en un 58% per l’Administració local i 42% per entitats 
privades. La resposta del públic ha estat més que satisfactòria, amb més de 75.000 
visitants als Museus d’Olot i 21.000 persones que han comprat entrades per a algun dels 
espectacles que s’han realitzat a la ciutat i que eren de pagament. Això ha fet que les 
ocupacions dels aforaments s’hagin ocupat en un 86%.
Pel que fa al foment de la lectura, un dels grans esforços d’Olot Cultura, cal destacar que a 
la biblioteca s’han incrementat els fons en un 1,8%, i en aquests moments compta amb 
97.055 exemplars. El 2016 s’ha caracteritzat també per un gran esforç en la comunicació 
amb l’objectiu d’informar a tothom i fer accessible la programació cultural. Cal destacar que 
els seguidors del Facebook d’Olot Cultura han augmentat en un 70% en un any i els d’Insta-
gram en 182%.

ESPORTS
La Marxa Cicloturista 'Terra de Remences' del CC Bas continua essent l'activitat esportiva 
més multitudinària de les que es convoquen a la comarca, amb més de 3.000 cicloturistes 
inscrits en només unes hores. Sorprèn comparar aquesta xifra amb la de la primera edició, 
ara fa 20 anys, que va ser de només 280 corredors.
El CPA Olot  es manté com el referent esportiu en palmarès, amb 10 títols mundials i 12 
europeus; els 4 últims, obtinguts consecutivament.
Pel que fa a les entitats amb una major massa social, sobresurten el Club Natació Olot 
(8.360), la Unió Esportiva Olot (1.245) i el Centre Excursionista d'Olot (1.864). Aquest últim 
passa a ocupar la segona posició en el rànquing per l'espectacular augment de les llicències 
del grup de mainada.
Pel que fa a l'esport escolar, és interessant comparar per categories i sexes el desequilibri 
existent en el futbol-7 i el major nombre de llicències femenines en bàsquet

oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten les taxes d’activitat i ocupa-
ció, de les més elevades de Catalunya (8a en ambdós casos). El punt negatiu en l’evolució 
dels indicadors laborals el marca el repunt de la sinistralitat, iniciat el 2014, i que s’ha intensi-
ficat durant el 2015 i 2016.

COMERÇ EXTERIOR
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori 
representa prop d’un 15,08% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països de 
fora de la UE o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment l’Àfrica, Amèrica i Àsia). Les 
exportacions a tercers països respecte de les dades de 2015  han tingut un decreixement de 
l’11,65%; tot i així, continua essent la tercera comarca en importància de la demarcació. El 
valor estimat anual és de 720,96 milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les 
exportacions a la UE). Cal destacar que la major part dels sectors productius participen en 
l’activitat exportadora.

TURISME
L’any 2016 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i intel·ligent, a través de l’estratègia i els principis de la Carta europea de 
turisme sostenible. El nombre d’empreses turístiques aquest any 2016 és de 762,  67 
empreses més que l’any 2015, a causa del creixement sobretot dels habitatges d’ús turístic, 
les empreses d’activitats i guiatges. La recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments 
turístics ha crescut de manera considerable, cosa que denota un creixement de l’ocupació 
dels allotjaments ( 55% mitjana d’ocupació enfront del 48% de l’any 2105). També s’ha 
incrementat en un 7% el nombre de visitants informats –la major part, famílies provinents en 
un 53% de Catalunya, un 21% de la resta de l’Estat i un 25 % de mercats internacionals. 
D’altra banda, s’han fet inversions importants gràcies als plans de foment territorial del 
turisme per a la millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha 
continuat treballant en el procés d’acreditació de 50 empreses turístiques, amb la Carta 
europea del turisme sostenible i potenciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i 
esdeveniments de petit format), Natura-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, 
running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un creixe-
ment i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT CIVIL

... el municipi de Catalunya on es registren més donacions de sang per habitant és garrotxí?
(Olot)

...  l’única escola d’educació especial de Catalunya que realitza un programa de pràctiques laborals a 
l’empresa ordinària amb els seus alumnes des de fa 10 anys és a la Garrotxa?
(CEE Joan XXIII d’INTEGRA)

AGENTS D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

...  un pediatre olotí ha estat guardonat amb el premi Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional 
mèdica per part del Col·legi Oficial de Metges de Girona?  
(Joan Cros)

...  una docent olotina va obtenir el premi Mestres 68 en reconeixement a l’acció pedagògica desen-
volupada al llarg de la seva vida professional?  
(Lourdes Pujadas, Escola Volcà Bisaroques i INS Bosc de la Coma)

...  sis alumnes de centres de formació professional de la Garrotxa han estat guardonats al campionat 
de Catalunya d’FP Catskills 2016?
(Maria Pulido. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Primer classificat
Albert Roura. ESDAP Olot. Disseny gràfic. Primer classificat
Martí Molist Pampliega. Institut la Garrotxa. Disseny de producte industrial CAD. Tercer classificat.
Sergi Martínez. Institut Bosc de la Coma. Aplicacions de software. Tercer classificat. 
Maite Ponce de León. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Tercer classificat. 
Ferran Coll. ESDAP Olot. Il·lustració. Tercer classificat.)

...  un institut garrotxí ha rebut el Premi Recerca Jove PRJ2016 que atorga l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, que premia els treballs, tant experimentals com teòrics, que fomenten la 
creativitat científica i d’altres valors?
(Esther Argelich. Institut la Garrotxa)

...  tres alumnes d’informàtica han desenvolupat una app per ajudar les persones cegues a recordar 
les experiències viscudes amb la tecnologia NFC?
(Kevin Costa, Eduard Corominas i Adrià Llongarriu. Institut Bosc de la Coma)

...  quatre centres educatius de la Garrotxa han estat guardonats amb el premi Baldiri Reixac de la 
Fundació Carulla?
(Marta Mallarach. Institut Bosc de la Coma. Categoria mestres
Alba Esparza. Institut la Garrotxa. Categoria alumnes
Xinying Lin, Turina Castañer, Irina Sadurní, Adrià Guix i Elena Rubió. Escola Cor de Maria. Categoria 
alumnes
Alumnes de l'Escola Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles)

...  alumnes d’una escola d’art olotina han obtingut dos Premis Emporia Plata als Premis Nacionals 
d’Arquitectura Efímera, en la categoria d’il·luminació?
(Marc Ortega, Laia Pérez, Ariadna Sala, Priscila Sampaio, Denisse Ferrer i Cristina Muriscot. Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’Olot)

Vols saber-ne més? Consulta l’informe complet a www.observatorigarrotxa.cat 

TERRITORI I MEDIAMBIENT  

DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
Del total de superfície comarcal (73.326 ha), només  20.504,5 ha (27%) és zona plana, 
entesa com a tal aquella que té entre el 0 i el 20% de pendent .  En valors absoluts, el muni-
cipi que té més superfície plana és la Vall d’en Bas (2.842,8 ha), seguit d’Olot (1.918 ha) i la 
Vall de Bianya (1.664 ha). El municipi que en te menys és Castellfollit de la Roca, amb 
només 42,8 ha.
De tota la zona plana comarcal, només el 23,8% té la qualificació de sòl no urbanitzable 
(SNU).  Per municipis, destaca Maià de Montcal, que té el 63,2% del seu SNU en zona plana, 
seguit, ja a una certa distància, per Tortellà, Besalú i Olot. Entre els municipis que tenen 
menys SNU en terreny pla, trobem Montagut i Oix (11,9%), seguit de Riudaura (44%) i Sales 
de Llierca (16,1%).

MEDI ATMOSFÈRIC I CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana d’aquest 2016 (de les deu estacions de les quals es disposa de 
dades) ha estat de 782 mm, un 10 % per sota  de la mitjana dels anys 2003 a 2016 (que és 
de 867 mm). L’estació on s’ha registrat més precipitació ha estat la de la Vall de Bianya, amb 
934 mm, i la que menys, la de Riudaura, amb 681 mm. 

AIGUA
L’aigua dels cursos fluvials mostrejats el 2016 presenta un  55% de punts amb una qualitat 
bona o molt bona. La resta presenta qualitat mitjana. 
El 100% de les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2016 presenten valors de concen-
tració de nitrats favorables, inferiors al valor màxim admès per la normativa (50mg/l). Hi ha 
hagut un lleuger augment dels nivells piezomètrics dels aqüífers per la precipitació de 
l’últim trimestre de l’any.
Els serveis de tractament i depuració de les aigües residuals, és a dir, les 21 estacions depu-
radores, arriben a quasi el 89% de la població de la comarca.

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
La superfície protegida de la Garrotxa ha passat de les 9.359,3 ha protegides, l’any 1982, a 
les 39.558,1 ha actuals. Les tres dates de referència són el 1982, quan es va aprovar la Llei de 
protecció de la zona volcànica de la Garrotxa; el 1992, que es va aprovar el Pla d’espais 
naturals de Catalunya (PEIN), i el 1997, amb la integració dels espais naturals protegits a la 
Xarxa Natura 2000.
L’any 2016 van visitar la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà 99.221 persones, pràctica-
ment el doble dels que van visitar l’espai museístic de les grederes del Croscat, 53.800 
persones, i tres vegades més de les que van accedir a la vall de Sant Aniol, en el període de 



l’augment de joves que un cop finalitzen l’ etapa d’escolarització obligatòria opten per 
seguir la seva etapa formativa fent un CFGM. Una vegada més, els resultats de les proves 
PAU demostren que el nivell acadèmic i formatiu de la comarca va en consonància amb la 
resta del territori català i presenta un percentatge d’aprovats superior al 99%. Si ens fixem 
quines són les famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, 
si parlem de CFGM o CFAM, la família de sanitat és la que acull més alumnes. Per altra 
banda, si ens fixem en els estudis de CFGS o CFAS, veurem que aquesta tendència canvia 
i la família professional que acull més joves és la d’arts plàstiques i disseny. Finalment, la 
modalitat de batxillerat que acull més joves de la comarca és la de ciències i tecnologia”.

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Durant el curs 2016-17, un total de 1.188 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un 
grau universitari. El 36,57% ho fan a la Universitat de Girona, un 12,22% a la Universitat de 
Vic, l’11,38% a la Universitat de Barcelona, el 10,04% a la Universitat Autònoma de Barcelona 
i, la resta, als altres centres universitaris catalans (UPF, UPC, UNED, URL, UDL, URV, ESDAP, 
UIC i UAO, UNED I UOC).
Un any més, la balança continua decantant-se cap a la branca de ciències socials i jurídi-
ques; l’any passat suposava un 53,4% dels estudiants, i enguany presenta un lleuger 
descens amb un 46,3%. El segon lloc l’ocupen els graus de ciències de la salut amb un 21,3% 
(l’any anterior el segon lloc era ocupat per enginyeria i arquitectura). El tercer lloc, amb un 
15,80%, l’ocupen els estudis d’enginyeria i arquitectura. Els graus de ciències es mantenen 
igual que l’any anterior amb un 9%. Per últim, els graus d’arts i humanitats també es 
mantenen, i enguany ocupen un 7,6%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2016-17 són: psicologia, administració i 
direcció d’empresa i educació primària.  

SANITAT
Com a resultat de l’any 2016, els índexs d’hospitalitzacions evitables a la Garrotxa han 
continuat estant entre els millors de Catalunya, així com la utilització dels serveis públics, 
que han continuat essent més elevada que en el conjunt de la regió i de Catalunya.
Durant el 2016 es va realitzar l’enquesta de satisfacció  dels usuaris de Catalunya amb els 
serveis d’urgències. L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va quedar situat entre els 
deu hospitals més ben valorats de tot el país pel seu servei d’urgències. Les urgències del 
centre olotí han estat valorades amb un 8, una nota que supera la mitjana catalana, que es 
troba al 7,51. Amb aquests resultats, l’Hospital d’Olot es va convertir en el setè millor servei 
d’urgències de Catalunya, igualat amb la mateixa puntuació amb la Clínica Terres de l’Ebre 
de Tortosa.

Altres aspectes destacats d’aquest servei són la comoditat dels llits i el fet que un acom-
panyant pugui estar amb el pacient durant la seva estada. Un total de 17 preguntes de les 
27 que engloba el qüestionari han estat valorades per sobre del 9.
També a l’Hospital s’ha iniciat l’activitat del servei d’hemodiàlisi de la Garrotxa, que 
estalviarà anualment uns 240.000 km als nostres usuaris, que fins ara havien de 
desplaçar-se a centres de Girona, i s’han posat en marxa noves tècniques quirúrgiques en 
l’ àmbit de les pròtesis que han estalviat nombroses estades al centre i han afavorit la més 
ràpida recuperació dels pacients.
Pel que fa a l’atenció primària, durant el 2016 el Departament de Salut vaacreditar , sobre 
la base del model EFQM,  les ABS de Besalú i d’Olot.

LLENGUA
Durant el 2016 hi ha hagut una tendència a l’alça de l’alumnat d’Amèrica Central i del Sud, 
de tal manera que la diversitat de llengües a l’aula s’ha vist molt reduïda perquè un percen-
tatge molt elevat dels alumnes té el castellà com a primera llengua. 
L’alumnat d’origen català només ha representat un 12% del total, la qual cosa vol dir un 
augment molt important dels cursos bàsics (nivell A2 europeu), en detriment, sobretot, 
dels nivells B2 i C1. El fet que les generacions més joves acabin els estudis obligatoris amb 
una equivalència de C1 sembla que fa minvar l’interès per estudiar català, tot i que els 
estudis demostrin que el nivell de llengua no és bo en acabar l’ESO.
Per donar valor a la llengua en l’àmbit empresarial i fer visible el català com a llengua de 
l’empresa responsable amb el territori i la societat, s’ha creat l’acreditació ELR (empreses 
lingüísticament responsables), que ha d’anar de la mà d’altres projectes com ara el Codi de 
gestió sostenible o la Carta europea de turisme sostenible. El Servei de Català treballa amb 
DinàmiG per aconseguir incorporar el català com un element de prestigi empresarial. 
Durant el 2016, 31 empreses de la Garrotxa estan incloses en aquest Projecte.

SEGURETAT
Mossos d’esquadra
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial sobre un determinat territori es té en 
compte la taxa de fets penals per 1.000 habitants; aquesta taxa ens permet veure quin és 
l’impacte sobre la ciutadania. Durant el 2015, el global de Catalunya va ser de 64,09 
delictes per mil habitants i a la Garrotxa la taxa va situar-se amb 32,29 delictes per 1.000 
habitants, el 50% per sota del global de Catalunya. Aquesta tendència ha continuat baixant 
el 2016 amb un global a Catalunya del 62,9 i un 30,7 a la Garrotxa.
La reducció de fets per cada mil habitants ha estat possible perquè en el 2016 es varen 
dissenyar diversos dispositius policials de prevenció, amb l’objectiu de reduir els robatoris 

en general. En aquest sentit, s’ha aconseguit reduir un 24% els robatoris a empreses, i un 
51% els robatoris a establiments comercials. 
Aquesta circumstància ens continua indicant que, malgrat tenir i patir fets delictius, a la 
nostra comarca podem gaudir d’un molt bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat si 
ens atenem als fets penals ocorreguts i el seu impacte en la població, d’un 51,2% per sota de 
la ràtio de Catalunya.
Tot i així, hem de continuar treballant en aquesta línia, amb mesures policials preventives 
com els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, increment dels patru-
llatges dirigits, millora en les investigacions... Però uns altres elements fonamentals són el 
compromís i la corresponsabilitat de totes les persones i dels sectors de la nostra comarca, 
així com, des d’una òptica més individual, prendre més mesures de prevenció personals en 
aquelles activitats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania de la nova 
amenaça que són les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot
Respecte a la prevenció de fets delictius, durant el  2016 s’ha incorporat la Policia Municipal 
a la planificació de controls regionals, per aconseguir la màxima eficàcia a l’hora de realitzar 
controls de pas de vehicles, de manera simultània a Mossos. 
S’ha completat el sistema de videovigilància al centre de la ciutat amb una sisena càmera 
de seguretat (carrer de Sant Ferriol).
El mes de novembre es detecta la repetició d’una punta d’accidentalitat viària a la ciutat.
Hi ha hagut una recuperació del nombre d’efectius de la Policia Municipal a xifres pròximes 
a abans de la crisi econòmica.
Hi ha hagut una consolidació de la millora de la partida d’inversions de la Policia, principal-
ment  per a equipament tecnològic. 

HABITATGE
Des de l’any 2007, moment en què esclata clarament la crisi, es pot constatar el gran 
descens del nombre d’habitatges iniciats i acabats a la Garrotxa, juntament amb la baixada 
de preus, tot i que hi ha un creixement continuista amb un lleuger increment de preus, 
increment que a la nostra comarca és mínim en comparació amb la resta de Catalunya. 
Quant al règim de lloguer, és clara la tendència a l’alça de la contractació, i el comportament 
continuista en aquest sentit, ja que pràcticament s’han mantingut els preus.
Pel que fa a les gestions realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, la tramitació dels 
ajuts al lloguer és una de les principals activitats; durant el 2016, 4 de cada 10 gestions van 
ser per aquest concepte (44,20% del total de 18.218 atencions). En tot l’any passat, des de 
l’Oficina es van dur a terme 8.042 atencions per a la tramitació i la gestió de les ajudes per 
pagar la renda de lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial. En total, durant el 
2016, l’Oficina va tramitar ajuts per valor de 866.074,65 euros. 

SOCIETAT

 POBLACIÓ 
La població de la Garrotxa tendeix a l'estancament, ja que el creixement natural és negatiu. 
Aquest 2016 ha disminuït en 64 persones respecte de l'any anterior. L’envelliment és la 
principal característica de la població garrotxina, especialment entre les persones majors de 
85 anys, que superen amb escreix la taxa catalana (2,9% vs. 4,2%). Aquest sobreenvelliment 
és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment a la comarca la població 
femenina superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir  dels setanta anys i, a 
mesura que avança l’edat, més s’eixampla la diferència a favor de la proporció de dones. 
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.490 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,4% de la població total a la Garrotxa i el 17,7% a Olot. El 
80,44% de la població estrangera de la comarca està concentrada a Olot (Índia 87%, Xina 
98,5%, Marroc 80%, Gàmbia el 87%). Cal tenir en compte que el nombre de persones nascu-
des a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 2.923 persones.

SERVEIS SOCIALS 
El 2016 s’han mantingut els indicis de millora de la situació social i econòmica de la comar-
ca, especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part impor-
tant de la població garrotxina es manté en situació de vulnerabilitat social, de manera que 
les seves necessitats socials, és a dir, les que repercuteixen en la seva autonomia personal, 
en una millor qualitat de vida, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la 
col·lectivitat, no estan totalment cobertes. A banda de les problemàtiques socials derivades 
del context socioeconòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 40% 
del total, i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 52,5% són persones 
més grans de 85 anys. La majoria d’aquestes persones són dones i viuen soles. Per aquest 
motiu, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència són prioritàries.

EDUCACIÓ
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 3 anys es consolida al voltant del 50% i amb 
clares possibilitats de creixement si s’aconsegueixen oferir nous sistemes de bonificació. La 
creació de noves places ha permès atendre més infants que el curs passat, però la llista 
d’espera no es redueix de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell 
d’alumnes que acrediten l’ESO és igual a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya.
Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la Garrotxa continua 
essent el Batxillerat (54%), tot i no poder reduir de manera significativa, un any més, el 
nombre de joves que abandonen el sistema educatiu en aquest impàs. Tot i això, cal destacar 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
L’economia comarcal confirma l’etapa expansiva iniciada el 2014 amb un PIB  l’any 2015 un 
4,9% superior de l’any anterior, el tercer millor registre del conjunt de les comarques catala-
nes. L’evolució dels diferents indicadors analitzats fa pensar que durant el 2016 l’increment 
pot ser similar, atès el bon comportament de l’ocupació en els sectors amb més pes a la 
comarca, els serveis i la indústria, amb creixements superiors als registrats a la mitjana 
catalana. El bon comportament d’aquests dos sectors contraresta el del sector de la 
construcció, que presenta una evolució negativa. Durant el 2016 també és consolida una 
lleugera recuperació de les rendes, i així es trenca la dinàmica negativa registrada durant 
l’etapa recessiva anterior.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
El sector serveis és el que lidera la creació d’ocupació l’any 2016. Registra un increment de 
l’ocupació del 4,8% el quart trimestre, i ha experimentat increments superiors al 5% durant 
bona part de l’any. El principal subsector, el comerç, mostra un comportament positiu, amb 
un augment del 3,4%. Pel seu dinamisme, destaca el subsector dels serveis empresarials i 
immobiliaris, que experimenta creixements de l’ocupació al voltant del 7% al llarg de tot 
l’any. La indústria, per la seva banda, en finalitzar l’any presenta un 3,2% més d’ocupats que 
un any abans. La indústria química i l’alimentació, begudes i tabac són els dos subsectors 
més dinàmics, amb increments superiors al 6%. S’aprecia una desacceleració en el creixe-
ment de l’ocupació a subsectors com la fabricació de maquinària i equipament mecànic o 
la metal·lúrgia i productes metàl·lics. Mentrestant, dos subsectors importants com són el 
tèxtil, confecció i cuir i el paper, edició i arts gràfiques presenten dinàmiques negatives i 
destrueixen ocupació durant el 2016. 

MERCAT DE TREBALL
L’etapa de creació d’ocupació iniciada l’any 2014, i que ha continuat el 2015, es consolida el 
2016. El treball assalariat registra una evolució positiva, si bé aquesta resulta un xic menys 
intensa que al conjunt del Principat. Mentrestant, el treball autònom mostra comparativa-
ment un major dinamisme que a la resta de Catalunya, fet que ajuda a mantenir un pes 
important dins del mercat de treball de la comarca. La millora en l’ocupació es trasllada en 
una reducció significativa del nombre de persones registrades a l’atur, que disminueix un 
12,1% el darrer trimestre de l’any, similar a l’evolució que s’ha registrat al conjunt del Princi-
pat. Com a resultat, la Garrotxa presenta una taxa d’atur del 8,9% el quart trimestre, i se 
situa en nivells que no es veien des de l’any 2008, just a l’inici de la crisi econòmica. Això és 
fruit de l’equilibri existent entre l’activitat productiva i residencial, que comporta més 

EMPRESES

... una empresa olotina ha rebut el premi Best of Houzz 2016 que concedeixen els particulars i els 
professionals del disseny i la renovació de la llar, usuaris de la plataforma digital Houzz, amb seu 
central a Estats Units i més de 35 milions d’usuaris?
(Jordi Vayreda Projectteam)

... una empresa de la Vall de Bianya ha obtingut la distinció de PIME INNOVADORA per la seva 
contribució en projectes de desenvolupament tecnològic per crear nous processos, productes, 
serveis i millorar-los des del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial)?
(Inteplast)

... un banc produït a Tortellà ha guanyat el Premi Delta de Plata 2016 que reconeix les millors 
creacions de disseny industrial i de producte a l’Estat espanyol?
(Sillería Vergés, amb disseny d’Andreu Carulla, per la col·lecció Bernades)

... un interiorista de la Vall d’en Bas ha estat guardonat amb el Restaurant & Bar Design Awards 2016, 
lliurats al Regne Unit, que premia els millors projectes de locals dedicats a servir menjar a nivell 
mundial pel projecte Tapas Bona Sort de Barcelona?
(Jordi Ginabreda)

... el director executiu d’una empresa garrotxina ha estat nomenat president de la Comissió d’Energia 
de PIMEC?
(Joan vila, LC Paper)

... l’any 2016 s’han complert 30 anys de la botiga al carrer d’Olot, la primera de tot Catalunya?
(Associació de comerciants d’Olot)

ADMINISTRACIONS

... tres administracions locals garrotxines han obtingut el segell Premi Administració Oberta 2016 
atorgat pel Consorci AOC per la seva tasca en el desenvolupament de l’Administració electrònica?
(Ajuntament de la Vall de Bianya, Ajuntament de Santa Pau i Consell Comarcal de la Garrotxa)

... una garrotxina ha rebut el premi FAD Sebastià Gasch 2016 que recompensa la innovació i les 
mirades diferents sobre el món de l’espectacle?
(Tena Busquets, directora d’arts escèniques d’Olot Cultura i del festival Sismògraf)

... sis municipis de la Garrotxa han estat guardonats amb les Flors d’Honor 2016 que reconeixen la 
seva aposta per la millora de l’espai urbà en el marc del moviment Viles Florides?
(Ajuntament d’Olot, amb quatre flors, i els ajuntaments de Besalú, la Vall d’en Bas, les Preses, Sant 
Joan les Fonts i Santa Pau, amb dues flors.)

... el primer parc natural de tot l’estat espanyol que va rebre una acreditació d’àmbit europeu que 
certifica que el turisme en un territori es desenvolupa de forma sostenible amb el medi ambient és 
a la Garrotxa?
(Carta Europea del Turisme Sostenible -CETS- atorgada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa l’any 2001 i renovada per tercera vegada el 2016)
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regulació de març a setembre, que van ser 26.350 persones
L’Obra Social “la Caixa”, el 2015, va encarregar l’estudi Impacte econòmic i social dels espais 
naturals protegits de Catalunya a l’Institut Cerdà. Dels espais estudiats (16), el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa és el segon pel que fa a generació de llocs de treball, 
592, que es reparteixen entre 522 en activitats del sector serveis, 34 de la pròpia gestió de 
l’espai i 36 d’activitats agrícoles.
Els catàlegs de paisatge de Catalunya estableixen un mapa de 134 paisatges, fet que 
demostra la gran diversitat paisatgística del nostre país. La superfície de la Garrotxa se la 
distribueixen set paisatges.  Els dos que caracteritzen més la comarca són les Valls d’Olot i 
l’Alta Garrotxa, que ocupen un 54% i un 28%, respectivament. Els segueixen el paisatge del 
Cabrerès-Puigsacalm (9%), Rocacorba (5%), Garrotxa d’Empordà (2%), Estany de Banyoles 
(2%) i un fragment molt petit del paisatge de l’Alt Ter.  Cada municipi, de mitjana, pertany a 
dues unitats de paisatge. La unitat de paisatge que engloba més municipis és la de les Valls 
d’Olot, on s’inclouen, parcialment o totalment, 18 dels 21 municipis garrotxins.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa 
tendència que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença 
un descens. El 2015 la producció tant al territori català com a la Garrotxa ha augmentat un 
1%.  Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà és del 41,5%. Sant Jaume de Llierca és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat  (49,4%). La producció de residus industrials 
declarats des de l’any 2002 fins al 2007 va augmentar un 40%, i, a partir d’aquest any i fins 
al 2014, va disminuir un 30%. Durant aquest any 2015, la producció de residus industrials a 
la Comarca es torna a incrementar un 13%. El 2016, al Dipòsit Controlat de Residus de la 
Garrotxa hi han entrat 20.800 tones de residus, un 1,2% més que l’any anterior i compara-
bles als nivells de 1994.

MOBILITAT
A la Garrotxa, l’any 2015, hi havia 812 vehicles per cada 1.000 habitants (turismes, motoci-
cletes, camions i furgonetes, tractors industrials, autobusos i altres).  Aquesta proporció, al 
conjunt de les comarques gironines era de 798 i, a tot Catalunya, de 673. Des de 1998 fins 
l’actualitat, la tendència del nombre de vehicles per habitant ha estat a l’alça i ha augmen-
tat un 13%. Els municipis petits és on la proporció de vehicles per habitant és més elevada. 

CULTURA
Segons les dades, durant l’any 2016, Olot ha ofert una programació cultural que es caracte-
ritza per la qualitat i la quantitat. S’han ofert més de 100 espectacles d’arts escèniques (una 
mitjana d’1’5 a la setmana) i 255 concerts de música de diferents estils (una mitjana de 5 a 
la setmana), concerts organitzats en un 58% per l’Administració local i 42% per entitats 
privades. La resposta del públic ha estat més que satisfactòria, amb més de 75.000 
visitants als Museus d’Olot i 21.000 persones que han comprat entrades per a algun dels 
espectacles que s’han realitzat a la ciutat i que eren de pagament. Això ha fet que les 
ocupacions dels aforaments s’hagin ocupat en un 86%.
Pel que fa al foment de la lectura, un dels grans esforços d’Olot Cultura, cal destacar que a 
la biblioteca s’han incrementat els fons en un 1,8%, i en aquests moments compta amb 
97.055 exemplars. El 2016 s’ha caracteritzat també per un gran esforç en la comunicació 
amb l’objectiu d’informar a tothom i fer accessible la programació cultural. Cal destacar que 
els seguidors del Facebook d’Olot Cultura han augmentat en un 70% en un any i els d’Insta-
gram en 182%.

ESPORTS
La Marxa Cicloturista 'Terra de Remences' del CC Bas continua essent l'activitat esportiva 
més multitudinària de les que es convoquen a la comarca, amb més de 3.000 cicloturistes 
inscrits en només unes hores. Sorprèn comparar aquesta xifra amb la de la primera edició, 
ara fa 20 anys, que va ser de només 280 corredors.
El CPA Olot  es manté com el referent esportiu en palmarès, amb 10 títols mundials i 12 
europeus; els 4 últims, obtinguts consecutivament.
Pel que fa a les entitats amb una major massa social, sobresurten el Club Natació Olot 
(8.360), la Unió Esportiva Olot (1.245) i el Centre Excursionista d'Olot (1.864). Aquest últim 
passa a ocupar la segona posició en el rànquing per l'espectacular augment de les llicències 
del grup de mainada.
Pel que fa a l'esport escolar, és interessant comparar per categories i sexes el desequilibri 
existent en el futbol-7 i el major nombre de llicències femenines en bàsquet

oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten les taxes d’activitat i ocupa-
ció, de les més elevades de Catalunya (8a en ambdós casos). El punt negatiu en l’evolució 
dels indicadors laborals el marca el repunt de la sinistralitat, iniciat el 2014, i que s’ha intensi-
ficat durant el 2015 i 2016.

COMERÇ EXTERIOR
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori 
representa prop d’un 15,08% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països de 
fora de la UE o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment l’Àfrica, Amèrica i Àsia). Les 
exportacions a tercers països respecte de les dades de 2015  han tingut un decreixement de 
l’11,65%; tot i així, continua essent la tercera comarca en importància de la demarcació. El 
valor estimat anual és de 720,96 milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les 
exportacions a la UE). Cal destacar que la major part dels sectors productius participen en 
l’activitat exportadora.

TURISME
L’any 2016 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i intel·ligent, a través de l’estratègia i els principis de la Carta europea de 
turisme sostenible. El nombre d’empreses turístiques aquest any 2016 és de 762,  67 
empreses més que l’any 2015, a causa del creixement sobretot dels habitatges d’ús turístic, 
les empreses d’activitats i guiatges. La recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments 
turístics ha crescut de manera considerable, cosa que denota un creixement de l’ocupació 
dels allotjaments ( 55% mitjana d’ocupació enfront del 48% de l’any 2105). També s’ha 
incrementat en un 7% el nombre de visitants informats –la major part, famílies provinents en 
un 53% de Catalunya, un 21% de la resta de l’Estat i un 25 % de mercats internacionals. 
D’altra banda, s’han fet inversions importants gràcies als plans de foment territorial del 
turisme per a la millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha 
continuat treballant en el procés d’acreditació de 50 empreses turístiques, amb la Carta 
europea del turisme sostenible i potenciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i 
esdeveniments de petit format), Natura-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, 
running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un creixe-
ment i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT CIVIL

... el municipi de Catalunya on es registren més donacions de sang per habitant és garrotxí?
(Olot)

...  l’única escola d’educació especial de Catalunya que realitza un programa de pràctiques laborals a 
l’empresa ordinària amb els seus alumnes des de fa 10 anys és a la Garrotxa?
(CEE Joan XXIII d’INTEGRA)

AGENTS D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

...  un pediatre olotí ha estat guardonat amb el premi Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional 
mèdica per part del Col·legi Oficial de Metges de Girona?  
(Joan Cros)

...  una docent olotina va obtenir el premi Mestres 68 en reconeixement a l’acció pedagògica desen-
volupada al llarg de la seva vida professional?  
(Lourdes Pujadas, Escola Volcà Bisaroques i INS Bosc de la Coma)

...  sis alumnes de centres de formació professional de la Garrotxa han estat guardonats al campionat 
de Catalunya d’FP Catskills 2016?
(Maria Pulido. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Primer classificat
Albert Roura. ESDAP Olot. Disseny gràfic. Primer classificat
Martí Molist Pampliega. Institut la Garrotxa. Disseny de producte industrial CAD. Tercer classificat.
Sergi Martínez. Institut Bosc de la Coma. Aplicacions de software. Tercer classificat. 
Maite Ponce de León. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Tercer classificat. 
Ferran Coll. ESDAP Olot. Il·lustració. Tercer classificat.)

...  un institut garrotxí ha rebut el Premi Recerca Jove PRJ2016 que atorga l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, que premia els treballs, tant experimentals com teòrics, que fomenten la 
creativitat científica i d’altres valors?
(Esther Argelich. Institut la Garrotxa)

...  tres alumnes d’informàtica han desenvolupat una app per ajudar les persones cegues a recordar 
les experiències viscudes amb la tecnologia NFC?
(Kevin Costa, Eduard Corominas i Adrià Llongarriu. Institut Bosc de la Coma)

...  quatre centres educatius de la Garrotxa han estat guardonats amb el premi Baldiri Reixac de la 
Fundació Carulla?
(Marta Mallarach. Institut Bosc de la Coma. Categoria mestres
Alba Esparza. Institut la Garrotxa. Categoria alumnes
Xinying Lin, Turina Castañer, Irina Sadurní, Adrià Guix i Elena Rubió. Escola Cor de Maria. Categoria 
alumnes
Alumnes de l'Escola Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles)

...  alumnes d’una escola d’art olotina han obtingut dos Premis Emporia Plata als Premis Nacionals 
d’Arquitectura Efímera, en la categoria d’il·luminació?
(Marc Ortega, Laia Pérez, Ariadna Sala, Priscila Sampaio, Denisse Ferrer i Cristina Muriscot. Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’Olot)

Vols saber-ne més? Consulta l’informe complet a www.observatorigarrotxa.cat 

TERRITORI I MEDIAMBIENT  

DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
Del total de superfície comarcal (73.326 ha), només  20.504,5 ha (27%) és zona plana, 
entesa com a tal aquella que té entre el 0 i el 20% de pendent .  En valors absoluts, el muni-
cipi que té més superfície plana és la Vall d’en Bas (2.842,8 ha), seguit d’Olot (1.918 ha) i la 
Vall de Bianya (1.664 ha). El municipi que en te menys és Castellfollit de la Roca, amb 
només 42,8 ha.
De tota la zona plana comarcal, només el 23,8% té la qualificació de sòl no urbanitzable 
(SNU).  Per municipis, destaca Maià de Montcal, que té el 63,2% del seu SNU en zona plana, 
seguit, ja a una certa distància, per Tortellà, Besalú i Olot. Entre els municipis que tenen 
menys SNU en terreny pla, trobem Montagut i Oix (11,9%), seguit de Riudaura (44%) i Sales 
de Llierca (16,1%).

MEDI ATMOSFÈRIC I CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana d’aquest 2016 (de les deu estacions de les quals es disposa de 
dades) ha estat de 782 mm, un 10 % per sota  de la mitjana dels anys 2003 a 2016 (que és 
de 867 mm). L’estació on s’ha registrat més precipitació ha estat la de la Vall de Bianya, amb 
934 mm, i la que menys, la de Riudaura, amb 681 mm. 

AIGUA
L’aigua dels cursos fluvials mostrejats el 2016 presenta un  55% de punts amb una qualitat 
bona o molt bona. La resta presenta qualitat mitjana. 
El 100% de les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2016 presenten valors de concen-
tració de nitrats favorables, inferiors al valor màxim admès per la normativa (50mg/l). Hi ha 
hagut un lleuger augment dels nivells piezomètrics dels aqüífers per la precipitació de 
l’últim trimestre de l’any.
Els serveis de tractament i depuració de les aigües residuals, és a dir, les 21 estacions depu-
radores, arriben a quasi el 89% de la població de la comarca.

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
La superfície protegida de la Garrotxa ha passat de les 9.359,3 ha protegides, l’any 1982, a 
les 39.558,1 ha actuals. Les tres dates de referència són el 1982, quan es va aprovar la Llei de 
protecció de la zona volcànica de la Garrotxa; el 1992, que es va aprovar el Pla d’espais 
naturals de Catalunya (PEIN), i el 1997, amb la integració dels espais naturals protegits a la 
Xarxa Natura 2000.
L’any 2016 van visitar la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà 99.221 persones, pràctica-
ment el doble dels que van visitar l’espai museístic de les grederes del Croscat, 53.800 
persones, i tres vegades més de les que van accedir a la vall de Sant Aniol, en el període de 



l’augment de joves que un cop finalitzen l’ etapa d’escolarització obligatòria opten per 
seguir la seva etapa formativa fent un CFGM. Una vegada més, els resultats de les proves 
PAU demostren que el nivell acadèmic i formatiu de la comarca va en consonància amb la 
resta del territori català i presenta un percentatge d’aprovats superior al 99%. Si ens fixem 
quines són les famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, 
si parlem de CFGM o CFAM, la família de sanitat és la que acull més alumnes. Per altra 
banda, si ens fixem en els estudis de CFGS o CFAS, veurem que aquesta tendència canvia 
i la família professional que acull més joves és la d’arts plàstiques i disseny. Finalment, la 
modalitat de batxillerat que acull més joves de la comarca és la de ciències i tecnologia”.

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Durant el curs 2016-17, un total de 1.188 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un 
grau universitari. El 36,57% ho fan a la Universitat de Girona, un 12,22% a la Universitat de 
Vic, l’11,38% a la Universitat de Barcelona, el 10,04% a la Universitat Autònoma de Barcelona 
i, la resta, als altres centres universitaris catalans (UPF, UPC, UNED, URL, UDL, URV, ESDAP, 
UIC i UAO, UNED I UOC).
Un any més, la balança continua decantant-se cap a la branca de ciències socials i jurídi-
ques; l’any passat suposava un 53,4% dels estudiants, i enguany presenta un lleuger 
descens amb un 46,3%. El segon lloc l’ocupen els graus de ciències de la salut amb un 21,3% 
(l’any anterior el segon lloc era ocupat per enginyeria i arquitectura). El tercer lloc, amb un 
15,80%, l’ocupen els estudis d’enginyeria i arquitectura. Els graus de ciències es mantenen 
igual que l’any anterior amb un 9%. Per últim, els graus d’arts i humanitats també es 
mantenen, i enguany ocupen un 7,6%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2016-17 són: psicologia, administració i 
direcció d’empresa i educació primària.  

SANITAT
Com a resultat de l’any 2016, els índexs d’hospitalitzacions evitables a la Garrotxa han 
continuat estant entre els millors de Catalunya, així com la utilització dels serveis públics, 
que han continuat essent més elevada que en el conjunt de la regió i de Catalunya.
Durant el 2016 es va realitzar l’enquesta de satisfacció  dels usuaris de Catalunya amb els 
serveis d’urgències. L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va quedar situat entre els 
deu hospitals més ben valorats de tot el país pel seu servei d’urgències. Les urgències del 
centre olotí han estat valorades amb un 8, una nota que supera la mitjana catalana, que es 
troba al 7,51. Amb aquests resultats, l’Hospital d’Olot es va convertir en el setè millor servei 
d’urgències de Catalunya, igualat amb la mateixa puntuació amb la Clínica Terres de l’Ebre 
de Tortosa.

Altres aspectes destacats d’aquest servei són la comoditat dels llits i el fet que un acom-
panyant pugui estar amb el pacient durant la seva estada. Un total de 17 preguntes de les 
27 que engloba el qüestionari han estat valorades per sobre del 9.
També a l’Hospital s’ha iniciat l’activitat del servei d’hemodiàlisi de la Garrotxa, que 
estalviarà anualment uns 240.000 km als nostres usuaris, que fins ara havien de 
desplaçar-se a centres de Girona, i s’han posat en marxa noves tècniques quirúrgiques en 
l’ àmbit de les pròtesis que han estalviat nombroses estades al centre i han afavorit la més 
ràpida recuperació dels pacients.
Pel que fa a l’atenció primària, durant el 2016 el Departament de Salut vaacreditar , sobre 
la base del model EFQM,  les ABS de Besalú i d’Olot.

LLENGUA
Durant el 2016 hi ha hagut una tendència a l’alça de l’alumnat d’Amèrica Central i del Sud, 
de tal manera que la diversitat de llengües a l’aula s’ha vist molt reduïda perquè un percen-
tatge molt elevat dels alumnes té el castellà com a primera llengua. 
L’alumnat d’origen català només ha representat un 12% del total, la qual cosa vol dir un 
augment molt important dels cursos bàsics (nivell A2 europeu), en detriment, sobretot, 
dels nivells B2 i C1. El fet que les generacions més joves acabin els estudis obligatoris amb 
una equivalència de C1 sembla que fa minvar l’interès per estudiar català, tot i que els 
estudis demostrin que el nivell de llengua no és bo en acabar l’ESO.
Per donar valor a la llengua en l’àmbit empresarial i fer visible el català com a llengua de 
l’empresa responsable amb el territori i la societat, s’ha creat l’acreditació ELR (empreses 
lingüísticament responsables), que ha d’anar de la mà d’altres projectes com ara el Codi de 
gestió sostenible o la Carta europea de turisme sostenible. El Servei de Català treballa amb 
DinàmiG per aconseguir incorporar el català com un element de prestigi empresarial. 
Durant el 2016, 31 empreses de la Garrotxa estan incloses en aquest Projecte.

SEGURETAT
Mossos d’esquadra
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial sobre un determinat territori es té en 
compte la taxa de fets penals per 1.000 habitants; aquesta taxa ens permet veure quin és 
l’impacte sobre la ciutadania. Durant el 2015, el global de Catalunya va ser de 64,09 
delictes per mil habitants i a la Garrotxa la taxa va situar-se amb 32,29 delictes per 1.000 
habitants, el 50% per sota del global de Catalunya. Aquesta tendència ha continuat baixant 
el 2016 amb un global a Catalunya del 62,9 i un 30,7 a la Garrotxa.
La reducció de fets per cada mil habitants ha estat possible perquè en el 2016 es varen 
dissenyar diversos dispositius policials de prevenció, amb l’objectiu de reduir els robatoris 

en general. En aquest sentit, s’ha aconseguit reduir un 24% els robatoris a empreses, i un 
51% els robatoris a establiments comercials. 
Aquesta circumstància ens continua indicant que, malgrat tenir i patir fets delictius, a la 
nostra comarca podem gaudir d’un molt bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat si 
ens atenem als fets penals ocorreguts i el seu impacte en la població, d’un 51,2% per sota de 
la ràtio de Catalunya.
Tot i així, hem de continuar treballant en aquesta línia, amb mesures policials preventives 
com els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, increment dels patru-
llatges dirigits, millora en les investigacions... Però uns altres elements fonamentals són el 
compromís i la corresponsabilitat de totes les persones i dels sectors de la nostra comarca, 
així com, des d’una òptica més individual, prendre més mesures de prevenció personals en 
aquelles activitats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania de la nova 
amenaça que són les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot
Respecte a la prevenció de fets delictius, durant el  2016 s’ha incorporat la Policia Municipal 
a la planificació de controls regionals, per aconseguir la màxima eficàcia a l’hora de realitzar 
controls de pas de vehicles, de manera simultània a Mossos. 
S’ha completat el sistema de videovigilància al centre de la ciutat amb una sisena càmera 
de seguretat (carrer de Sant Ferriol).
El mes de novembre es detecta la repetició d’una punta d’accidentalitat viària a la ciutat.
Hi ha hagut una recuperació del nombre d’efectius de la Policia Municipal a xifres pròximes 
a abans de la crisi econòmica.
Hi ha hagut una consolidació de la millora de la partida d’inversions de la Policia, principal-
ment  per a equipament tecnològic. 

HABITATGE
Des de l’any 2007, moment en què esclata clarament la crisi, es pot constatar el gran 
descens del nombre d’habitatges iniciats i acabats a la Garrotxa, juntament amb la baixada 
de preus, tot i que hi ha un creixement continuista amb un lleuger increment de preus, 
increment que a la nostra comarca és mínim en comparació amb la resta de Catalunya. 
Quant al règim de lloguer, és clara la tendència a l’alça de la contractació, i el comportament 
continuista en aquest sentit, ja que pràcticament s’han mantingut els preus.
Pel que fa a les gestions realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, la tramitació dels 
ajuts al lloguer és una de les principals activitats; durant el 2016, 4 de cada 10 gestions van 
ser per aquest concepte (44,20% del total de 18.218 atencions). En tot l’any passat, des de 
l’Oficina es van dur a terme 8.042 atencions per a la tramitació i la gestió de les ajudes per 
pagar la renda de lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial. En total, durant el 
2016, l’Oficina va tramitar ajuts per valor de 866.074,65 euros. 

SOCIETAT

 POBLACIÓ 
La població de la Garrotxa tendeix a l'estancament, ja que el creixement natural és negatiu. 
Aquest 2016 ha disminuït en 64 persones respecte de l'any anterior. L’envelliment és la 
principal característica de la població garrotxina, especialment entre les persones majors de 
85 anys, que superen amb escreix la taxa catalana (2,9% vs. 4,2%). Aquest sobreenvelliment 
és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment a la comarca la població 
femenina superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir  dels setanta anys i, a 
mesura que avança l’edat, més s’eixampla la diferència a favor de la proporció de dones. 
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.490 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,4% de la població total a la Garrotxa i el 17,7% a Olot. El 
80,44% de la població estrangera de la comarca està concentrada a Olot (Índia 87%, Xina 
98,5%, Marroc 80%, Gàmbia el 87%). Cal tenir en compte que el nombre de persones nascu-
des a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 2.923 persones.

SERVEIS SOCIALS 
El 2016 s’han mantingut els indicis de millora de la situació social i econòmica de la comar-
ca, especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part impor-
tant de la població garrotxina es manté en situació de vulnerabilitat social, de manera que 
les seves necessitats socials, és a dir, les que repercuteixen en la seva autonomia personal, 
en una millor qualitat de vida, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la 
col·lectivitat, no estan totalment cobertes. A banda de les problemàtiques socials derivades 
del context socioeconòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 40% 
del total, i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 52,5% són persones 
més grans de 85 anys. La majoria d’aquestes persones són dones i viuen soles. Per aquest 
motiu, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència són prioritàries.

EDUCACIÓ
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 3 anys es consolida al voltant del 50% i amb 
clares possibilitats de creixement si s’aconsegueixen oferir nous sistemes de bonificació. La 
creació de noves places ha permès atendre més infants que el curs passat, però la llista 
d’espera no es redueix de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell 
d’alumnes que acrediten l’ESO és igual a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya.
Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la Garrotxa continua 
essent el Batxillerat (54%), tot i no poder reduir de manera significativa, un any més, el 
nombre de joves que abandonen el sistema educatiu en aquest impàs. Tot i això, cal destacar 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
L’economia comarcal confirma l’etapa expansiva iniciada el 2014 amb un PIB  l’any 2015 un 
4,9% superior de l’any anterior, el tercer millor registre del conjunt de les comarques catala-
nes. L’evolució dels diferents indicadors analitzats fa pensar que durant el 2016 l’increment 
pot ser similar, atès el bon comportament de l’ocupació en els sectors amb més pes a la 
comarca, els serveis i la indústria, amb creixements superiors als registrats a la mitjana 
catalana. El bon comportament d’aquests dos sectors contraresta el del sector de la 
construcció, que presenta una evolució negativa. Durant el 2016 també és consolida una 
lleugera recuperació de les rendes, i així es trenca la dinàmica negativa registrada durant 
l’etapa recessiva anterior.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
El sector serveis és el que lidera la creació d’ocupació l’any 2016. Registra un increment de 
l’ocupació del 4,8% el quart trimestre, i ha experimentat increments superiors al 5% durant 
bona part de l’any. El principal subsector, el comerç, mostra un comportament positiu, amb 
un augment del 3,4%. Pel seu dinamisme, destaca el subsector dels serveis empresarials i 
immobiliaris, que experimenta creixements de l’ocupació al voltant del 7% al llarg de tot 
l’any. La indústria, per la seva banda, en finalitzar l’any presenta un 3,2% més d’ocupats que 
un any abans. La indústria química i l’alimentació, begudes i tabac són els dos subsectors 
més dinàmics, amb increments superiors al 6%. S’aprecia una desacceleració en el creixe-
ment de l’ocupació a subsectors com la fabricació de maquinària i equipament mecànic o 
la metal·lúrgia i productes metàl·lics. Mentrestant, dos subsectors importants com són el 
tèxtil, confecció i cuir i el paper, edició i arts gràfiques presenten dinàmiques negatives i 
destrueixen ocupació durant el 2016. 

MERCAT DE TREBALL
L’etapa de creació d’ocupació iniciada l’any 2014, i que ha continuat el 2015, es consolida el 
2016. El treball assalariat registra una evolució positiva, si bé aquesta resulta un xic menys 
intensa que al conjunt del Principat. Mentrestant, el treball autònom mostra comparativa-
ment un major dinamisme que a la resta de Catalunya, fet que ajuda a mantenir un pes 
important dins del mercat de treball de la comarca. La millora en l’ocupació es trasllada en 
una reducció significativa del nombre de persones registrades a l’atur, que disminueix un 
12,1% el darrer trimestre de l’any, similar a l’evolució que s’ha registrat al conjunt del Princi-
pat. Com a resultat, la Garrotxa presenta una taxa d’atur del 8,9% el quart trimestre, i se 
situa en nivells que no es veien des de l’any 2008, just a l’inici de la crisi econòmica. Això és 
fruit de l’equilibri existent entre l’activitat productiva i residencial, que comporta més 

EMPRESES

... una empresa olotina ha rebut el premi Best of Houzz 2016 que concedeixen els particulars i els 
professionals del disseny i la renovació de la llar, usuaris de la plataforma digital Houzz, amb seu 
central a Estats Units i més de 35 milions d’usuaris?
(Jordi Vayreda Projectteam)

... una empresa de la Vall de Bianya ha obtingut la distinció de PIME INNOVADORA per la seva 
contribució en projectes de desenvolupament tecnològic per crear nous processos, productes, 
serveis i millorar-los des del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial)?
(Inteplast)

... un banc produït a Tortellà ha guanyat el Premi Delta de Plata 2016 que reconeix les millors 
creacions de disseny industrial i de producte a l’Estat espanyol?
(Sillería Vergés, amb disseny d’Andreu Carulla, per la col·lecció Bernades)

... un interiorista de la Vall d’en Bas ha estat guardonat amb el Restaurant & Bar Design Awards 2016, 
lliurats al Regne Unit, que premia els millors projectes de locals dedicats a servir menjar a nivell 
mundial pel projecte Tapas Bona Sort de Barcelona?
(Jordi Ginabreda)

... el director executiu d’una empresa garrotxina ha estat nomenat president de la Comissió d’Energia 
de PIMEC?
(Joan vila, LC Paper)

... l’any 2016 s’han complert 30 anys de la botiga al carrer d’Olot, la primera de tot Catalunya?
(Associació de comerciants d’Olot)

ADMINISTRACIONS

... tres administracions locals garrotxines han obtingut el segell Premi Administració Oberta 2016 
atorgat pel Consorci AOC per la seva tasca en el desenvolupament de l’Administració electrònica?
(Ajuntament de la Vall de Bianya, Ajuntament de Santa Pau i Consell Comarcal de la Garrotxa)

... una garrotxina ha rebut el premi FAD Sebastià Gasch 2016 que recompensa la innovació i les 
mirades diferents sobre el món de l’espectacle?
(Tena Busquets, directora d’arts escèniques d’Olot Cultura i del festival Sismògraf)

... sis municipis de la Garrotxa han estat guardonats amb les Flors d’Honor 2016 que reconeixen la 
seva aposta per la millora de l’espai urbà en el marc del moviment Viles Florides?
(Ajuntament d’Olot, amb quatre flors, i els ajuntaments de Besalú, la Vall d’en Bas, les Preses, Sant 
Joan les Fonts i Santa Pau, amb dues flors.)

... el primer parc natural de tot l’estat espanyol que va rebre una acreditació d’àmbit europeu que 
certifica que el turisme en un territori es desenvolupa de forma sostenible amb el medi ambient és 
a la Garrotxa?
(Carta Europea del Turisme Sostenible -CETS- atorgada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa l’any 2001 i renovada per tercera vegada el 2016)
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regulació de març a setembre, que van ser 26.350 persones
L’Obra Social “la Caixa”, el 2015, va encarregar l’estudi Impacte econòmic i social dels espais 
naturals protegits de Catalunya a l’Institut Cerdà. Dels espais estudiats (16), el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa és el segon pel que fa a generació de llocs de treball, 
592, que es reparteixen entre 522 en activitats del sector serveis, 34 de la pròpia gestió de 
l’espai i 36 d’activitats agrícoles.
Els catàlegs de paisatge de Catalunya estableixen un mapa de 134 paisatges, fet que 
demostra la gran diversitat paisatgística del nostre país. La superfície de la Garrotxa se la 
distribueixen set paisatges.  Els dos que caracteritzen més la comarca són les Valls d’Olot i 
l’Alta Garrotxa, que ocupen un 54% i un 28%, respectivament. Els segueixen el paisatge del 
Cabrerès-Puigsacalm (9%), Rocacorba (5%), Garrotxa d’Empordà (2%), Estany de Banyoles 
(2%) i un fragment molt petit del paisatge de l’Alt Ter.  Cada municipi, de mitjana, pertany a 
dues unitats de paisatge. La unitat de paisatge que engloba més municipis és la de les Valls 
d’Olot, on s’inclouen, parcialment o totalment, 18 dels 21 municipis garrotxins.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa 
tendència que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença 
un descens. El 2015 la producció tant al territori català com a la Garrotxa ha augmentat un 
1%.  Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà és del 41,5%. Sant Jaume de Llierca és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat  (49,4%). La producció de residus industrials 
declarats des de l’any 2002 fins al 2007 va augmentar un 40%, i, a partir d’aquest any i fins 
al 2014, va disminuir un 30%. Durant aquest any 2015, la producció de residus industrials a 
la Comarca es torna a incrementar un 13%. El 2016, al Dipòsit Controlat de Residus de la 
Garrotxa hi han entrat 20.800 tones de residus, un 1,2% més que l’any anterior i compara-
bles als nivells de 1994.

MOBILITAT
A la Garrotxa, l’any 2015, hi havia 812 vehicles per cada 1.000 habitants (turismes, motoci-
cletes, camions i furgonetes, tractors industrials, autobusos i altres).  Aquesta proporció, al 
conjunt de les comarques gironines era de 798 i, a tot Catalunya, de 673. Des de 1998 fins 
l’actualitat, la tendència del nombre de vehicles per habitant ha estat a l’alça i ha augmen-
tat un 13%. Els municipis petits és on la proporció de vehicles per habitant és més elevada. 

CULTURA
Segons les dades, durant l’any 2016, Olot ha ofert una programació cultural que es caracte-
ritza per la qualitat i la quantitat. S’han ofert més de 100 espectacles d’arts escèniques (una 
mitjana d’1’5 a la setmana) i 255 concerts de música de diferents estils (una mitjana de 5 a 
la setmana), concerts organitzats en un 58% per l’Administració local i 42% per entitats 
privades. La resposta del públic ha estat més que satisfactòria, amb més de 75.000 
visitants als Museus d’Olot i 21.000 persones que han comprat entrades per a algun dels 
espectacles que s’han realitzat a la ciutat i que eren de pagament. Això ha fet que les 
ocupacions dels aforaments s’hagin ocupat en un 86%.
Pel que fa al foment de la lectura, un dels grans esforços d’Olot Cultura, cal destacar que a 
la biblioteca s’han incrementat els fons en un 1,8%, i en aquests moments compta amb 
97.055 exemplars. El 2016 s’ha caracteritzat també per un gran esforç en la comunicació 
amb l’objectiu d’informar a tothom i fer accessible la programació cultural. Cal destacar que 
els seguidors del Facebook d’Olot Cultura han augmentat en un 70% en un any i els d’Insta-
gram en 182%.

ESPORTS
La Marxa Cicloturista 'Terra de Remences' del CC Bas continua essent l'activitat esportiva 
més multitudinària de les que es convoquen a la comarca, amb més de 3.000 cicloturistes 
inscrits en només unes hores. Sorprèn comparar aquesta xifra amb la de la primera edició, 
ara fa 20 anys, que va ser de només 280 corredors.
El CPA Olot  es manté com el referent esportiu en palmarès, amb 10 títols mundials i 12 
europeus; els 4 últims, obtinguts consecutivament.
Pel que fa a les entitats amb una major massa social, sobresurten el Club Natació Olot 
(8.360), la Unió Esportiva Olot (1.245) i el Centre Excursionista d'Olot (1.864). Aquest últim 
passa a ocupar la segona posició en el rànquing per l'espectacular augment de les llicències 
del grup de mainada.
Pel que fa a l'esport escolar, és interessant comparar per categories i sexes el desequilibri 
existent en el futbol-7 i el major nombre de llicències femenines en bàsquet

oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten les taxes d’activitat i ocupa-
ció, de les més elevades de Catalunya (8a en ambdós casos). El punt negatiu en l’evolució 
dels indicadors laborals el marca el repunt de la sinistralitat, iniciat el 2014, i que s’ha intensi-
ficat durant el 2015 i 2016.

COMERÇ EXTERIOR
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori 
representa prop d’un 15,08% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països de 
fora de la UE o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment l’Àfrica, Amèrica i Àsia). Les 
exportacions a tercers països respecte de les dades de 2015  han tingut un decreixement de 
l’11,65%; tot i així, continua essent la tercera comarca en importància de la demarcació. El 
valor estimat anual és de 720,96 milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les 
exportacions a la UE). Cal destacar que la major part dels sectors productius participen en 
l’activitat exportadora.

TURISME
L’any 2016 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i intel·ligent, a través de l’estratègia i els principis de la Carta europea de 
turisme sostenible. El nombre d’empreses turístiques aquest any 2016 és de 762,  67 
empreses més que l’any 2015, a causa del creixement sobretot dels habitatges d’ús turístic, 
les empreses d’activitats i guiatges. La recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments 
turístics ha crescut de manera considerable, cosa que denota un creixement de l’ocupació 
dels allotjaments ( 55% mitjana d’ocupació enfront del 48% de l’any 2105). També s’ha 
incrementat en un 7% el nombre de visitants informats –la major part, famílies provinents en 
un 53% de Catalunya, un 21% de la resta de l’Estat i un 25 % de mercats internacionals. 
D’altra banda, s’han fet inversions importants gràcies als plans de foment territorial del 
turisme per a la millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha 
continuat treballant en el procés d’acreditació de 50 empreses turístiques, amb la Carta 
europea del turisme sostenible i potenciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i 
esdeveniments de petit format), Natura-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, 
running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un creixe-
ment i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT CIVIL

... el municipi de Catalunya on es registren més donacions de sang per habitant és garrotxí?
(Olot)

...  l’única escola d’educació especial de Catalunya que realitza un programa de pràctiques laborals a 
l’empresa ordinària amb els seus alumnes des de fa 10 anys és a la Garrotxa?
(CEE Joan XXIII d’INTEGRA)

AGENTS D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

...  un pediatre olotí ha estat guardonat amb el premi Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional 
mèdica per part del Col·legi Oficial de Metges de Girona?  
(Joan Cros)

...  una docent olotina va obtenir el premi Mestres 68 en reconeixement a l’acció pedagògica desen-
volupada al llarg de la seva vida professional?  
(Lourdes Pujadas, Escola Volcà Bisaroques i INS Bosc de la Coma)

...  sis alumnes de centres de formació professional de la Garrotxa han estat guardonats al campionat 
de Catalunya d’FP Catskills 2016?
(Maria Pulido. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Primer classificat
Albert Roura. ESDAP Olot. Disseny gràfic. Primer classificat
Martí Molist Pampliega. Institut la Garrotxa. Disseny de producte industrial CAD. Tercer classificat.
Sergi Martínez. Institut Bosc de la Coma. Aplicacions de software. Tercer classificat. 
Maite Ponce de León. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Tercer classificat. 
Ferran Coll. ESDAP Olot. Il·lustració. Tercer classificat.)

...  un institut garrotxí ha rebut el Premi Recerca Jove PRJ2016 que atorga l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, que premia els treballs, tant experimentals com teòrics, que fomenten la 
creativitat científica i d’altres valors?
(Esther Argelich. Institut la Garrotxa)

...  tres alumnes d’informàtica han desenvolupat una app per ajudar les persones cegues a recordar 
les experiències viscudes amb la tecnologia NFC?
(Kevin Costa, Eduard Corominas i Adrià Llongarriu. Institut Bosc de la Coma)

...  quatre centres educatius de la Garrotxa han estat guardonats amb el premi Baldiri Reixac de la 
Fundació Carulla?
(Marta Mallarach. Institut Bosc de la Coma. Categoria mestres
Alba Esparza. Institut la Garrotxa. Categoria alumnes
Xinying Lin, Turina Castañer, Irina Sadurní, Adrià Guix i Elena Rubió. Escola Cor de Maria. Categoria 
alumnes
Alumnes de l'Escola Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles)

...  alumnes d’una escola d’art olotina han obtingut dos Premis Emporia Plata als Premis Nacionals 
d’Arquitectura Efímera, en la categoria d’il·luminació?
(Marc Ortega, Laia Pérez, Ariadna Sala, Priscila Sampaio, Denisse Ferrer i Cristina Muriscot. Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’Olot)

Vols saber-ne més? Consulta l’informe complet a www.observatorigarrotxa.cat 

TERRITORI I MEDIAMBIENT  

DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
Del total de superfície comarcal (73.326 ha), només  20.504,5 ha (27%) és zona plana, 
entesa com a tal aquella que té entre el 0 i el 20% de pendent .  En valors absoluts, el muni-
cipi que té més superfície plana és la Vall d’en Bas (2.842,8 ha), seguit d’Olot (1.918 ha) i la 
Vall de Bianya (1.664 ha). El municipi que en te menys és Castellfollit de la Roca, amb 
només 42,8 ha.
De tota la zona plana comarcal, només el 23,8% té la qualificació de sòl no urbanitzable 
(SNU).  Per municipis, destaca Maià de Montcal, que té el 63,2% del seu SNU en zona plana, 
seguit, ja a una certa distància, per Tortellà, Besalú i Olot. Entre els municipis que tenen 
menys SNU en terreny pla, trobem Montagut i Oix (11,9%), seguit de Riudaura (44%) i Sales 
de Llierca (16,1%).

MEDI ATMOSFÈRIC I CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana d’aquest 2016 (de les deu estacions de les quals es disposa de 
dades) ha estat de 782 mm, un 10 % per sota  de la mitjana dels anys 2003 a 2016 (que és 
de 867 mm). L’estació on s’ha registrat més precipitació ha estat la de la Vall de Bianya, amb 
934 mm, i la que menys, la de Riudaura, amb 681 mm. 

AIGUA
L’aigua dels cursos fluvials mostrejats el 2016 presenta un  55% de punts amb una qualitat 
bona o molt bona. La resta presenta qualitat mitjana. 
El 100% de les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2016 presenten valors de concen-
tració de nitrats favorables, inferiors al valor màxim admès per la normativa (50mg/l). Hi ha 
hagut un lleuger augment dels nivells piezomètrics dels aqüífers per la precipitació de 
l’últim trimestre de l’any.
Els serveis de tractament i depuració de les aigües residuals, és a dir, les 21 estacions depu-
radores, arriben a quasi el 89% de la població de la comarca.

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
La superfície protegida de la Garrotxa ha passat de les 9.359,3 ha protegides, l’any 1982, a 
les 39.558,1 ha actuals. Les tres dates de referència són el 1982, quan es va aprovar la Llei de 
protecció de la zona volcànica de la Garrotxa; el 1992, que es va aprovar el Pla d’espais 
naturals de Catalunya (PEIN), i el 1997, amb la integració dels espais naturals protegits a la 
Xarxa Natura 2000.
L’any 2016 van visitar la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà 99.221 persones, pràctica-
ment el doble dels que van visitar l’espai museístic de les grederes del Croscat, 53.800 
persones, i tres vegades més de les que van accedir a la vall de Sant Aniol, en el període de 



l’augment de joves que un cop finalitzen l’ etapa d’escolarització obligatòria opten per 
seguir la seva etapa formativa fent un CFGM. Una vegada més, els resultats de les proves 
PAU demostren que el nivell acadèmic i formatiu de la comarca va en consonància amb la 
resta del territori català i presenta un percentatge d’aprovats superior al 99%. Si ens fixem 
quines són les famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, 
si parlem de CFGM o CFAM, la família de sanitat és la que acull més alumnes. Per altra 
banda, si ens fixem en els estudis de CFGS o CFAS, veurem que aquesta tendència canvia 
i la família professional que acull més joves és la d’arts plàstiques i disseny. Finalment, la 
modalitat de batxillerat que acull més joves de la comarca és la de ciències i tecnologia”.

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Durant el curs 2016-17, un total de 1.188 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un 
grau universitari. El 36,57% ho fan a la Universitat de Girona, un 12,22% a la Universitat de 
Vic, l’11,38% a la Universitat de Barcelona, el 10,04% a la Universitat Autònoma de Barcelona 
i, la resta, als altres centres universitaris catalans (UPF, UPC, UNED, URL, UDL, URV, ESDAP, 
UIC i UAO, UNED I UOC).
Un any més, la balança continua decantant-se cap a la branca de ciències socials i jurídi-
ques; l’any passat suposava un 53,4% dels estudiants, i enguany presenta un lleuger 
descens amb un 46,3%. El segon lloc l’ocupen els graus de ciències de la salut amb un 21,3% 
(l’any anterior el segon lloc era ocupat per enginyeria i arquitectura). El tercer lloc, amb un 
15,80%, l’ocupen els estudis d’enginyeria i arquitectura. Els graus de ciències es mantenen 
igual que l’any anterior amb un 9%. Per últim, els graus d’arts i humanitats també es 
mantenen, i enguany ocupen un 7,6%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2016-17 són: psicologia, administració i 
direcció d’empresa i educació primària.  

SANITAT
Com a resultat de l’any 2016, els índexs d’hospitalitzacions evitables a la Garrotxa han 
continuat estant entre els millors de Catalunya, així com la utilització dels serveis públics, 
que han continuat essent més elevada que en el conjunt de la regió i de Catalunya.
Durant el 2016 es va realitzar l’enquesta de satisfacció  dels usuaris de Catalunya amb els 
serveis d’urgències. L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va quedar situat entre els 
deu hospitals més ben valorats de tot el país pel seu servei d’urgències. Les urgències del 
centre olotí han estat valorades amb un 8, una nota que supera la mitjana catalana, que es 
troba al 7,51. Amb aquests resultats, l’Hospital d’Olot es va convertir en el setè millor servei 
d’urgències de Catalunya, igualat amb la mateixa puntuació amb la Clínica Terres de l’Ebre 
de Tortosa.

Altres aspectes destacats d’aquest servei són la comoditat dels llits i el fet que un acom-
panyant pugui estar amb el pacient durant la seva estada. Un total de 17 preguntes de les 
27 que engloba el qüestionari han estat valorades per sobre del 9.
També a l’Hospital s’ha iniciat l’activitat del servei d’hemodiàlisi de la Garrotxa, que 
estalviarà anualment uns 240.000 km als nostres usuaris, que fins ara havien de 
desplaçar-se a centres de Girona, i s’han posat en marxa noves tècniques quirúrgiques en 
l’ àmbit de les pròtesis que han estalviat nombroses estades al centre i han afavorit la més 
ràpida recuperació dels pacients.
Pel que fa a l’atenció primària, durant el 2016 el Departament de Salut vaacreditar , sobre 
la base del model EFQM,  les ABS de Besalú i d’Olot.

LLENGUA
Durant el 2016 hi ha hagut una tendència a l’alça de l’alumnat d’Amèrica Central i del Sud, 
de tal manera que la diversitat de llengües a l’aula s’ha vist molt reduïda perquè un percen-
tatge molt elevat dels alumnes té el castellà com a primera llengua. 
L’alumnat d’origen català només ha representat un 12% del total, la qual cosa vol dir un 
augment molt important dels cursos bàsics (nivell A2 europeu), en detriment, sobretot, 
dels nivells B2 i C1. El fet que les generacions més joves acabin els estudis obligatoris amb 
una equivalència de C1 sembla que fa minvar l’interès per estudiar català, tot i que els 
estudis demostrin que el nivell de llengua no és bo en acabar l’ESO.
Per donar valor a la llengua en l’àmbit empresarial i fer visible el català com a llengua de 
l’empresa responsable amb el territori i la societat, s’ha creat l’acreditació ELR (empreses 
lingüísticament responsables), que ha d’anar de la mà d’altres projectes com ara el Codi de 
gestió sostenible o la Carta europea de turisme sostenible. El Servei de Català treballa amb 
DinàmiG per aconseguir incorporar el català com un element de prestigi empresarial. 
Durant el 2016, 31 empreses de la Garrotxa estan incloses en aquest Projecte.

SEGURETAT
Mossos d’esquadra
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial sobre un determinat territori es té en 
compte la taxa de fets penals per 1.000 habitants; aquesta taxa ens permet veure quin és 
l’impacte sobre la ciutadania. Durant el 2015, el global de Catalunya va ser de 64,09 
delictes per mil habitants i a la Garrotxa la taxa va situar-se amb 32,29 delictes per 1.000 
habitants, el 50% per sota del global de Catalunya. Aquesta tendència ha continuat baixant 
el 2016 amb un global a Catalunya del 62,9 i un 30,7 a la Garrotxa.
La reducció de fets per cada mil habitants ha estat possible perquè en el 2016 es varen 
dissenyar diversos dispositius policials de prevenció, amb l’objectiu de reduir els robatoris 

en general. En aquest sentit, s’ha aconseguit reduir un 24% els robatoris a empreses, i un 
51% els robatoris a establiments comercials. 
Aquesta circumstància ens continua indicant que, malgrat tenir i patir fets delictius, a la 
nostra comarca podem gaudir d’un molt bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat si 
ens atenem als fets penals ocorreguts i el seu impacte en la població, d’un 51,2% per sota de 
la ràtio de Catalunya.
Tot i així, hem de continuar treballant en aquesta línia, amb mesures policials preventives 
com els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, increment dels patru-
llatges dirigits, millora en les investigacions... Però uns altres elements fonamentals són el 
compromís i la corresponsabilitat de totes les persones i dels sectors de la nostra comarca, 
així com, des d’una òptica més individual, prendre més mesures de prevenció personals en 
aquelles activitats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania de la nova 
amenaça que són les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot
Respecte a la prevenció de fets delictius, durant el  2016 s’ha incorporat la Policia Municipal 
a la planificació de controls regionals, per aconseguir la màxima eficàcia a l’hora de realitzar 
controls de pas de vehicles, de manera simultània a Mossos. 
S’ha completat el sistema de videovigilància al centre de la ciutat amb una sisena càmera 
de seguretat (carrer de Sant Ferriol).
El mes de novembre es detecta la repetició d’una punta d’accidentalitat viària a la ciutat.
Hi ha hagut una recuperació del nombre d’efectius de la Policia Municipal a xifres pròximes 
a abans de la crisi econòmica.
Hi ha hagut una consolidació de la millora de la partida d’inversions de la Policia, principal-
ment  per a equipament tecnològic. 

HABITATGE
Des de l’any 2007, moment en què esclata clarament la crisi, es pot constatar el gran 
descens del nombre d’habitatges iniciats i acabats a la Garrotxa, juntament amb la baixada 
de preus, tot i que hi ha un creixement continuista amb un lleuger increment de preus, 
increment que a la nostra comarca és mínim en comparació amb la resta de Catalunya. 
Quant al règim de lloguer, és clara la tendència a l’alça de la contractació, i el comportament 
continuista en aquest sentit, ja que pràcticament s’han mantingut els preus.
Pel que fa a les gestions realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, la tramitació dels 
ajuts al lloguer és una de les principals activitats; durant el 2016, 4 de cada 10 gestions van 
ser per aquest concepte (44,20% del total de 18.218 atencions). En tot l’any passat, des de 
l’Oficina es van dur a terme 8.042 atencions per a la tramitació i la gestió de les ajudes per 
pagar la renda de lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial. En total, durant el 
2016, l’Oficina va tramitar ajuts per valor de 866.074,65 euros. 

SOCIETAT

 POBLACIÓ 
La població de la Garrotxa tendeix a l'estancament, ja que el creixement natural és negatiu. 
Aquest 2016 ha disminuït en 64 persones respecte de l'any anterior. L’envelliment és la 
principal característica de la població garrotxina, especialment entre les persones majors de 
85 anys, que superen amb escreix la taxa catalana (2,9% vs. 4,2%). Aquest sobreenvelliment 
és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment a la comarca la població 
femenina superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir  dels setanta anys i, a 
mesura que avança l’edat, més s’eixampla la diferència a favor de la proporció de dones. 
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.490 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,4% de la població total a la Garrotxa i el 17,7% a Olot. El 
80,44% de la població estrangera de la comarca està concentrada a Olot (Índia 87%, Xina 
98,5%, Marroc 80%, Gàmbia el 87%). Cal tenir en compte que el nombre de persones nascu-
des a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 2.923 persones.

SERVEIS SOCIALS 
El 2016 s’han mantingut els indicis de millora de la situació social i econòmica de la comar-
ca, especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part impor-
tant de la població garrotxina es manté en situació de vulnerabilitat social, de manera que 
les seves necessitats socials, és a dir, les que repercuteixen en la seva autonomia personal, 
en una millor qualitat de vida, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la 
col·lectivitat, no estan totalment cobertes. A banda de les problemàtiques socials derivades 
del context socioeconòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 40% 
del total, i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 52,5% són persones 
més grans de 85 anys. La majoria d’aquestes persones són dones i viuen soles. Per aquest 
motiu, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència són prioritàries.

EDUCACIÓ
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 3 anys es consolida al voltant del 50% i amb 
clares possibilitats de creixement si s’aconsegueixen oferir nous sistemes de bonificació. La 
creació de noves places ha permès atendre més infants que el curs passat, però la llista 
d’espera no es redueix de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell 
d’alumnes que acrediten l’ESO és igual a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya.
Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la Garrotxa continua 
essent el Batxillerat (54%), tot i no poder reduir de manera significativa, un any més, el 
nombre de joves que abandonen el sistema educatiu en aquest impàs. Tot i això, cal destacar 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
L’economia comarcal confirma l’etapa expansiva iniciada el 2014 amb un PIB  l’any 2015 un 
4,9% superior de l’any anterior, el tercer millor registre del conjunt de les comarques catala-
nes. L’evolució dels diferents indicadors analitzats fa pensar que durant el 2016 l’increment 
pot ser similar, atès el bon comportament de l’ocupació en els sectors amb més pes a la 
comarca, els serveis i la indústria, amb creixements superiors als registrats a la mitjana 
catalana. El bon comportament d’aquests dos sectors contraresta el del sector de la 
construcció, que presenta una evolució negativa. Durant el 2016 també és consolida una 
lleugera recuperació de les rendes, i així es trenca la dinàmica negativa registrada durant 
l’etapa recessiva anterior.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
El sector serveis és el que lidera la creació d’ocupació l’any 2016. Registra un increment de 
l’ocupació del 4,8% el quart trimestre, i ha experimentat increments superiors al 5% durant 
bona part de l’any. El principal subsector, el comerç, mostra un comportament positiu, amb 
un augment del 3,4%. Pel seu dinamisme, destaca el subsector dels serveis empresarials i 
immobiliaris, que experimenta creixements de l’ocupació al voltant del 7% al llarg de tot 
l’any. La indústria, per la seva banda, en finalitzar l’any presenta un 3,2% més d’ocupats que 
un any abans. La indústria química i l’alimentació, begudes i tabac són els dos subsectors 
més dinàmics, amb increments superiors al 6%. S’aprecia una desacceleració en el creixe-
ment de l’ocupació a subsectors com la fabricació de maquinària i equipament mecànic o 
la metal·lúrgia i productes metàl·lics. Mentrestant, dos subsectors importants com són el 
tèxtil, confecció i cuir i el paper, edició i arts gràfiques presenten dinàmiques negatives i 
destrueixen ocupació durant el 2016. 

MERCAT DE TREBALL
L’etapa de creació d’ocupació iniciada l’any 2014, i que ha continuat el 2015, es consolida el 
2016. El treball assalariat registra una evolució positiva, si bé aquesta resulta un xic menys 
intensa que al conjunt del Principat. Mentrestant, el treball autònom mostra comparativa-
ment un major dinamisme que a la resta de Catalunya, fet que ajuda a mantenir un pes 
important dins del mercat de treball de la comarca. La millora en l’ocupació es trasllada en 
una reducció significativa del nombre de persones registrades a l’atur, que disminueix un 
12,1% el darrer trimestre de l’any, similar a l’evolució que s’ha registrat al conjunt del Princi-
pat. Com a resultat, la Garrotxa presenta una taxa d’atur del 8,9% el quart trimestre, i se 
situa en nivells que no es veien des de l’any 2008, just a l’inici de la crisi econòmica. Això és 
fruit de l’equilibri existent entre l’activitat productiva i residencial, que comporta més 

EMPRESES

... una empresa olotina ha rebut el premi Best of Houzz 2016 que concedeixen els particulars i els 
professionals del disseny i la renovació de la llar, usuaris de la plataforma digital Houzz, amb seu 
central a Estats Units i més de 35 milions d’usuaris?
(Jordi Vayreda Projectteam)

... una empresa de la Vall de Bianya ha obtingut la distinció de PIME INNOVADORA per la seva 
contribució en projectes de desenvolupament tecnològic per crear nous processos, productes, 
serveis i millorar-los des del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial)?
(Inteplast)

... un banc produït a Tortellà ha guanyat el Premi Delta de Plata 2016 que reconeix les millors 
creacions de disseny industrial i de producte a l’Estat espanyol?
(Sillería Vergés, amb disseny d’Andreu Carulla, per la col·lecció Bernades)

... un interiorista de la Vall d’en Bas ha estat guardonat amb el Restaurant & Bar Design Awards 2016, 
lliurats al Regne Unit, que premia els millors projectes de locals dedicats a servir menjar a nivell 
mundial pel projecte Tapas Bona Sort de Barcelona?
(Jordi Ginabreda)

... el director executiu d’una empresa garrotxina ha estat nomenat president de la Comissió d’Energia 
de PIMEC?
(Joan vila, LC Paper)

... l’any 2016 s’han complert 30 anys de la botiga al carrer d’Olot, la primera de tot Catalunya?
(Associació de comerciants d’Olot)

ADMINISTRACIONS

... tres administracions locals garrotxines han obtingut el segell Premi Administració Oberta 2016 
atorgat pel Consorci AOC per la seva tasca en el desenvolupament de l’Administració electrònica?
(Ajuntament de la Vall de Bianya, Ajuntament de Santa Pau i Consell Comarcal de la Garrotxa)

... una garrotxina ha rebut el premi FAD Sebastià Gasch 2016 que recompensa la innovació i les 
mirades diferents sobre el món de l’espectacle?
(Tena Busquets, directora d’arts escèniques d’Olot Cultura i del festival Sismògraf)

... sis municipis de la Garrotxa han estat guardonats amb les Flors d’Honor 2016 que reconeixen la 
seva aposta per la millora de l’espai urbà en el marc del moviment Viles Florides?
(Ajuntament d’Olot, amb quatre flors, i els ajuntaments de Besalú, la Vall d’en Bas, les Preses, Sant 
Joan les Fonts i Santa Pau, amb dues flors.)

... el primer parc natural de tot l’estat espanyol que va rebre una acreditació d’àmbit europeu que 
certifica que el turisme en un territori es desenvolupa de forma sostenible amb el medi ambient és 
a la Garrotxa?
(Carta Europea del Turisme Sostenible -CETS- atorgada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa l’any 2001 i renovada per tercera vegada el 2016)
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regulació de març a setembre, que van ser 26.350 persones
L’Obra Social “la Caixa”, el 2015, va encarregar l’estudi Impacte econòmic i social dels espais 
naturals protegits de Catalunya a l’Institut Cerdà. Dels espais estudiats (16), el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa és el segon pel que fa a generació de llocs de treball, 
592, que es reparteixen entre 522 en activitats del sector serveis, 34 de la pròpia gestió de 
l’espai i 36 d’activitats agrícoles.
Els catàlegs de paisatge de Catalunya estableixen un mapa de 134 paisatges, fet que 
demostra la gran diversitat paisatgística del nostre país. La superfície de la Garrotxa se la 
distribueixen set paisatges.  Els dos que caracteritzen més la comarca són les Valls d’Olot i 
l’Alta Garrotxa, que ocupen un 54% i un 28%, respectivament. Els segueixen el paisatge del 
Cabrerès-Puigsacalm (9%), Rocacorba (5%), Garrotxa d’Empordà (2%), Estany de Banyoles 
(2%) i un fragment molt petit del paisatge de l’Alt Ter.  Cada municipi, de mitjana, pertany a 
dues unitats de paisatge. La unitat de paisatge que engloba més municipis és la de les Valls 
d’Olot, on s’inclouen, parcialment o totalment, 18 dels 21 municipis garrotxins.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa 
tendència que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença 
un descens. El 2015 la producció tant al territori català com a la Garrotxa ha augmentat un 
1%.  Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà és del 41,5%. Sant Jaume de Llierca és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat  (49,4%). La producció de residus industrials 
declarats des de l’any 2002 fins al 2007 va augmentar un 40%, i, a partir d’aquest any i fins 
al 2014, va disminuir un 30%. Durant aquest any 2015, la producció de residus industrials a 
la Comarca es torna a incrementar un 13%. El 2016, al Dipòsit Controlat de Residus de la 
Garrotxa hi han entrat 20.800 tones de residus, un 1,2% més que l’any anterior i compara-
bles als nivells de 1994.

MOBILITAT
A la Garrotxa, l’any 2015, hi havia 812 vehicles per cada 1.000 habitants (turismes, motoci-
cletes, camions i furgonetes, tractors industrials, autobusos i altres).  Aquesta proporció, al 
conjunt de les comarques gironines era de 798 i, a tot Catalunya, de 673. Des de 1998 fins 
l’actualitat, la tendència del nombre de vehicles per habitant ha estat a l’alça i ha augmen-
tat un 13%. Els municipis petits és on la proporció de vehicles per habitant és més elevada. 

CULTURA
Segons les dades, durant l’any 2016, Olot ha ofert una programació cultural que es caracte-
ritza per la qualitat i la quantitat. S’han ofert més de 100 espectacles d’arts escèniques (una 
mitjana d’1’5 a la setmana) i 255 concerts de música de diferents estils (una mitjana de 5 a 
la setmana), concerts organitzats en un 58% per l’Administració local i 42% per entitats 
privades. La resposta del públic ha estat més que satisfactòria, amb més de 75.000 
visitants als Museus d’Olot i 21.000 persones que han comprat entrades per a algun dels 
espectacles que s’han realitzat a la ciutat i que eren de pagament. Això ha fet que les 
ocupacions dels aforaments s’hagin ocupat en un 86%.
Pel que fa al foment de la lectura, un dels grans esforços d’Olot Cultura, cal destacar que a 
la biblioteca s’han incrementat els fons en un 1,8%, i en aquests moments compta amb 
97.055 exemplars. El 2016 s’ha caracteritzat també per un gran esforç en la comunicació 
amb l’objectiu d’informar a tothom i fer accessible la programació cultural. Cal destacar que 
els seguidors del Facebook d’Olot Cultura han augmentat en un 70% en un any i els d’Insta-
gram en 182%.

ESPORTS
La Marxa Cicloturista 'Terra de Remences' del CC Bas continua essent l'activitat esportiva 
més multitudinària de les que es convoquen a la comarca, amb més de 3.000 cicloturistes 
inscrits en només unes hores. Sorprèn comparar aquesta xifra amb la de la primera edició, 
ara fa 20 anys, que va ser de només 280 corredors.
El CPA Olot  es manté com el referent esportiu en palmarès, amb 10 títols mundials i 12 
europeus; els 4 últims, obtinguts consecutivament.
Pel que fa a les entitats amb una major massa social, sobresurten el Club Natació Olot 
(8.360), la Unió Esportiva Olot (1.245) i el Centre Excursionista d'Olot (1.864). Aquest últim 
passa a ocupar la segona posició en el rànquing per l'espectacular augment de les llicències 
del grup de mainada.
Pel que fa a l'esport escolar, és interessant comparar per categories i sexes el desequilibri 
existent en el futbol-7 i el major nombre de llicències femenines en bàsquet

oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten les taxes d’activitat i ocupa-
ció, de les més elevades de Catalunya (8a en ambdós casos). El punt negatiu en l’evolució 
dels indicadors laborals el marca el repunt de la sinistralitat, iniciat el 2014, i que s’ha intensi-
ficat durant el 2015 i 2016.

COMERÇ EXTERIOR
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori 
representa prop d’un 15,08% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països de 
fora de la UE o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment l’Àfrica, Amèrica i Àsia). Les 
exportacions a tercers països respecte de les dades de 2015  han tingut un decreixement de 
l’11,65%; tot i així, continua essent la tercera comarca en importància de la demarcació. El 
valor estimat anual és de 720,96 milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les 
exportacions a la UE). Cal destacar que la major part dels sectors productius participen en 
l’activitat exportadora.

TURISME
L’any 2016 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i intel·ligent, a través de l’estratègia i els principis de la Carta europea de 
turisme sostenible. El nombre d’empreses turístiques aquest any 2016 és de 762,  67 
empreses més que l’any 2015, a causa del creixement sobretot dels habitatges d’ús turístic, 
les empreses d’activitats i guiatges. La recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments 
turístics ha crescut de manera considerable, cosa que denota un creixement de l’ocupació 
dels allotjaments ( 55% mitjana d’ocupació enfront del 48% de l’any 2105). També s’ha 
incrementat en un 7% el nombre de visitants informats –la major part, famílies provinents en 
un 53% de Catalunya, un 21% de la resta de l’Estat i un 25 % de mercats internacionals. 
D’altra banda, s’han fet inversions importants gràcies als plans de foment territorial del 
turisme per a la millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha 
continuat treballant en el procés d’acreditació de 50 empreses turístiques, amb la Carta 
europea del turisme sostenible i potenciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i 
esdeveniments de petit format), Natura-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, 
running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un creixe-
ment i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT CIVIL

... el municipi de Catalunya on es registren més donacions de sang per habitant és garrotxí?
(Olot)

...  l’única escola d’educació especial de Catalunya que realitza un programa de pràctiques laborals a 
l’empresa ordinària amb els seus alumnes des de fa 10 anys és a la Garrotxa?
(CEE Joan XXIII d’INTEGRA)

AGENTS D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

...  un pediatre olotí ha estat guardonat amb el premi Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional 
mèdica per part del Col·legi Oficial de Metges de Girona?  
(Joan Cros)

...  una docent olotina va obtenir el premi Mestres 68 en reconeixement a l’acció pedagògica desen-
volupada al llarg de la seva vida professional?  
(Lourdes Pujadas, Escola Volcà Bisaroques i INS Bosc de la Coma)

...  sis alumnes de centres de formació professional de la Garrotxa han estat guardonats al campionat 
de Catalunya d’FP Catskills 2016?
(Maria Pulido. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Primer classificat
Albert Roura. ESDAP Olot. Disseny gràfic. Primer classificat
Martí Molist Pampliega. Institut la Garrotxa. Disseny de producte industrial CAD. Tercer classificat.
Sergi Martínez. Institut Bosc de la Coma. Aplicacions de software. Tercer classificat. 
Maite Ponce de León. Institut la Garrotxa. Tecnologia de la moda. Tercer classificat. 
Ferran Coll. ESDAP Olot. Il·lustració. Tercer classificat.)

...  un institut garrotxí ha rebut el Premi Recerca Jove PRJ2016 que atorga l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, que premia els treballs, tant experimentals com teòrics, que fomenten la 
creativitat científica i d’altres valors?
(Esther Argelich. Institut la Garrotxa)

...  tres alumnes d’informàtica han desenvolupat una app per ajudar les persones cegues a recordar 
les experiències viscudes amb la tecnologia NFC?
(Kevin Costa, Eduard Corominas i Adrià Llongarriu. Institut Bosc de la Coma)

...  quatre centres educatius de la Garrotxa han estat guardonats amb el premi Baldiri Reixac de la 
Fundació Carulla?
(Marta Mallarach. Institut Bosc de la Coma. Categoria mestres
Alba Esparza. Institut la Garrotxa. Categoria alumnes
Xinying Lin, Turina Castañer, Irina Sadurní, Adrià Guix i Elena Rubió. Escola Cor de Maria. Categoria 
alumnes
Alumnes de l'Escola Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles)

...  alumnes d’una escola d’art olotina han obtingut dos Premis Emporia Plata als Premis Nacionals 
d’Arquitectura Efímera, en la categoria d’il·luminació?
(Marc Ortega, Laia Pérez, Ariadna Sala, Priscila Sampaio, Denisse Ferrer i Cristina Muriscot. Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’Olot)

Vols saber-ne més? Consulta l’informe complet a www.observatorigarrotxa.cat 

TERRITORI I MEDIAMBIENT  

DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
Del total de superfície comarcal (73.326 ha), només  20.504,5 ha (27%) és zona plana, 
entesa com a tal aquella que té entre el 0 i el 20% de pendent .  En valors absoluts, el muni-
cipi que té més superfície plana és la Vall d’en Bas (2.842,8 ha), seguit d’Olot (1.918 ha) i la 
Vall de Bianya (1.664 ha). El municipi que en te menys és Castellfollit de la Roca, amb 
només 42,8 ha.
De tota la zona plana comarcal, només el 23,8% té la qualificació de sòl no urbanitzable 
(SNU).  Per municipis, destaca Maià de Montcal, que té el 63,2% del seu SNU en zona plana, 
seguit, ja a una certa distància, per Tortellà, Besalú i Olot. Entre els municipis que tenen 
menys SNU en terreny pla, trobem Montagut i Oix (11,9%), seguit de Riudaura (44%) i Sales 
de Llierca (16,1%).

MEDI ATMOSFÈRIC I CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana d’aquest 2016 (de les deu estacions de les quals es disposa de 
dades) ha estat de 782 mm, un 10 % per sota  de la mitjana dels anys 2003 a 2016 (que és 
de 867 mm). L’estació on s’ha registrat més precipitació ha estat la de la Vall de Bianya, amb 
934 mm, i la que menys, la de Riudaura, amb 681 mm. 

AIGUA
L’aigua dels cursos fluvials mostrejats el 2016 presenta un  55% de punts amb una qualitat 
bona o molt bona. La resta presenta qualitat mitjana. 
El 100% de les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2016 presenten valors de concen-
tració de nitrats favorables, inferiors al valor màxim admès per la normativa (50mg/l). Hi ha 
hagut un lleuger augment dels nivells piezomètrics dels aqüífers per la precipitació de 
l’últim trimestre de l’any.
Els serveis de tractament i depuració de les aigües residuals, és a dir, les 21 estacions depu-
radores, arriben a quasi el 89% de la població de la comarca.

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
La superfície protegida de la Garrotxa ha passat de les 9.359,3 ha protegides, l’any 1982, a 
les 39.558,1 ha actuals. Les tres dates de referència són el 1982, quan es va aprovar la Llei de 
protecció de la zona volcànica de la Garrotxa; el 1992, que es va aprovar el Pla d’espais 
naturals de Catalunya (PEIN), i el 1997, amb la integració dels espais naturals protegits a la 
Xarxa Natura 2000.
L’any 2016 van visitar la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà 99.221 persones, pràctica-
ment el doble dels que van visitar l’espai museístic de les grederes del Croscat, 53.800 
persones, i tres vegades més de les que van accedir a la vall de Sant Aniol, en el període de 



l’augment de joves que un cop finalitzen l’ etapa d’escolarització obligatòria opten per 
seguir la seva etapa formativa fent un CFGM. Una vegada més, els resultats de les proves 
PAU demostren que el nivell acadèmic i formatiu de la comarca va en consonància amb la 
resta del territori català i presenta un percentatge d’aprovats superior al 99%. Si ens fixem 
quines són les famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, 
si parlem de CFGM o CFAM, la família de sanitat és la que acull més alumnes. Per altra 
banda, si ens fixem en els estudis de CFGS o CFAS, veurem que aquesta tendència canvia 
i la família professional que acull més joves és la d’arts plàstiques i disseny. Finalment, la 
modalitat de batxillerat que acull més joves de la comarca és la de ciències i tecnologia”.

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Durant el curs 2016-17, un total de 1.188 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un 
grau universitari. El 36,57% ho fan a la Universitat de Girona, un 12,22% a la Universitat de 
Vic, l’11,38% a la Universitat de Barcelona, el 10,04% a la Universitat Autònoma de Barcelona 
i, la resta, als altres centres universitaris catalans (UPF, UPC, UNED, URL, UDL, URV, ESDAP, 
UIC i UAO, UNED I UOC).
Un any més, la balança continua decantant-se cap a la branca de ciències socials i jurídi-
ques; l’any passat suposava un 53,4% dels estudiants, i enguany presenta un lleuger 
descens amb un 46,3%. El segon lloc l’ocupen els graus de ciències de la salut amb un 21,3% 
(l’any anterior el segon lloc era ocupat per enginyeria i arquitectura). El tercer lloc, amb un 
15,80%, l’ocupen els estudis d’enginyeria i arquitectura. Els graus de ciències es mantenen 
igual que l’any anterior amb un 9%. Per últim, els graus d’arts i humanitats també es 
mantenen, i enguany ocupen un 7,6%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2016-17 són: psicologia, administració i 
direcció d’empresa i educació primària.  

SANITAT
Com a resultat de l’any 2016, els índexs d’hospitalitzacions evitables a la Garrotxa han 
continuat estant entre els millors de Catalunya, així com la utilització dels serveis públics, 
que han continuat essent més elevada que en el conjunt de la regió i de Catalunya.
Durant el 2016 es va realitzar l’enquesta de satisfacció  dels usuaris de Catalunya amb els 
serveis d’urgències. L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va quedar situat entre els 
deu hospitals més ben valorats de tot el país pel seu servei d’urgències. Les urgències del 
centre olotí han estat valorades amb un 8, una nota que supera la mitjana catalana, que es 
troba al 7,51. Amb aquests resultats, l’Hospital d’Olot es va convertir en el setè millor servei 
d’urgències de Catalunya, igualat amb la mateixa puntuació amb la Clínica Terres de l’Ebre 
de Tortosa.

Altres aspectes destacats d’aquest servei són la comoditat dels llits i el fet que un acom-
panyant pugui estar amb el pacient durant la seva estada. Un total de 17 preguntes de les 
27 que engloba el qüestionari han estat valorades per sobre del 9.
També a l’Hospital s’ha iniciat l’activitat del servei d’hemodiàlisi de la Garrotxa, que 
estalviarà anualment uns 240.000 km als nostres usuaris, que fins ara havien de 
desplaçar-se a centres de Girona, i s’han posat en marxa noves tècniques quirúrgiques en 
l’ àmbit de les pròtesis que han estalviat nombroses estades al centre i han afavorit la més 
ràpida recuperació dels pacients.
Pel que fa a l’atenció primària, durant el 2016 el Departament de Salut vaacreditar , sobre 
la base del model EFQM,  les ABS de Besalú i d’Olot.

LLENGUA
Durant el 2016 hi ha hagut una tendència a l’alça de l’alumnat d’Amèrica Central i del Sud, 
de tal manera que la diversitat de llengües a l’aula s’ha vist molt reduïda perquè un percen-
tatge molt elevat dels alumnes té el castellà com a primera llengua. 
L’alumnat d’origen català només ha representat un 12% del total, la qual cosa vol dir un 
augment molt important dels cursos bàsics (nivell A2 europeu), en detriment, sobretot, 
dels nivells B2 i C1. El fet que les generacions més joves acabin els estudis obligatoris amb 
una equivalència de C1 sembla que fa minvar l’interès per estudiar català, tot i que els 
estudis demostrin que el nivell de llengua no és bo en acabar l’ESO.
Per donar valor a la llengua en l’àmbit empresarial i fer visible el català com a llengua de 
l’empresa responsable amb el territori i la societat, s’ha creat l’acreditació ELR (empreses 
lingüísticament responsables), que ha d’anar de la mà d’altres projectes com ara el Codi de 
gestió sostenible o la Carta europea de turisme sostenible. El Servei de Català treballa amb 
DinàmiG per aconseguir incorporar el català com un element de prestigi empresarial. 
Durant el 2016, 31 empreses de la Garrotxa estan incloses en aquest Projecte.

SEGURETAT
Mossos d’esquadra
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial sobre un determinat territori es té en 
compte la taxa de fets penals per 1.000 habitants; aquesta taxa ens permet veure quin és 
l’impacte sobre la ciutadania. Durant el 2015, el global de Catalunya va ser de 64,09 
delictes per mil habitants i a la Garrotxa la taxa va situar-se amb 32,29 delictes per 1.000 
habitants, el 50% per sota del global de Catalunya. Aquesta tendència ha continuat baixant 
el 2016 amb un global a Catalunya del 62,9 i un 30,7 a la Garrotxa.
La reducció de fets per cada mil habitants ha estat possible perquè en el 2016 es varen 
dissenyar diversos dispositius policials de prevenció, amb l’objectiu de reduir els robatoris 

en general. En aquest sentit, s’ha aconseguit reduir un 24% els robatoris a empreses, i un 
51% els robatoris a establiments comercials. 
Aquesta circumstància ens continua indicant que, malgrat tenir i patir fets delictius, a la 
nostra comarca podem gaudir d’un molt bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat si 
ens atenem als fets penals ocorreguts i el seu impacte en la població, d’un 51,2% per sota de 
la ràtio de Catalunya.
Tot i així, hem de continuar treballant en aquesta línia, amb mesures policials preventives 
com els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, increment dels patru-
llatges dirigits, millora en les investigacions... Però uns altres elements fonamentals són el 
compromís i la corresponsabilitat de totes les persones i dels sectors de la nostra comarca, 
així com, des d’una òptica més individual, prendre més mesures de prevenció personals en 
aquelles activitats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania de la nova 
amenaça que són les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot
Respecte a la prevenció de fets delictius, durant el  2016 s’ha incorporat la Policia Municipal 
a la planificació de controls regionals, per aconseguir la màxima eficàcia a l’hora de realitzar 
controls de pas de vehicles, de manera simultània a Mossos. 
S’ha completat el sistema de videovigilància al centre de la ciutat amb una sisena càmera 
de seguretat (carrer de Sant Ferriol).
El mes de novembre es detecta la repetició d’una punta d’accidentalitat viària a la ciutat.
Hi ha hagut una recuperació del nombre d’efectius de la Policia Municipal a xifres pròximes 
a abans de la crisi econòmica.
Hi ha hagut una consolidació de la millora de la partida d’inversions de la Policia, principal-
ment  per a equipament tecnològic. 

HABITATGE
Des de l’any 2007, moment en què esclata clarament la crisi, es pot constatar el gran 
descens del nombre d’habitatges iniciats i acabats a la Garrotxa, juntament amb la baixada 
de preus, tot i que hi ha un creixement continuista amb un lleuger increment de preus, 
increment que a la nostra comarca és mínim en comparació amb la resta de Catalunya. 
Quant al règim de lloguer, és clara la tendència a l’alça de la contractació, i el comportament 
continuista en aquest sentit, ja que pràcticament s’han mantingut els preus.
Pel que fa a les gestions realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, la tramitació dels 
ajuts al lloguer és una de les principals activitats; durant el 2016, 4 de cada 10 gestions van 
ser per aquest concepte (44,20% del total de 18.218 atencions). En tot l’any passat, des de 
l’Oficina es van dur a terme 8.042 atencions per a la tramitació i la gestió de les ajudes per 
pagar la renda de lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial. En total, durant el 
2016, l’Oficina va tramitar ajuts per valor de 866.074,65 euros. 

SOCIETAT

 POBLACIÓ 
La població de la Garrotxa tendeix a l'estancament, ja que el creixement natural és negatiu. 
Aquest 2016 ha disminuït en 64 persones respecte de l'any anterior. L’envelliment és la 
principal característica de la població garrotxina, especialment entre les persones majors de 
85 anys, que superen amb escreix la taxa catalana (2,9% vs. 4,2%). Aquest sobreenvelliment 
és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment a la comarca la població 
femenina superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir  dels setanta anys i, a 
mesura que avança l’edat, més s’eixampla la diferència a favor de la proporció de dones. 
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.490 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,4% de la població total a la Garrotxa i el 17,7% a Olot. El 
80,44% de la població estrangera de la comarca està concentrada a Olot (Índia 87%, Xina 
98,5%, Marroc 80%, Gàmbia el 87%). Cal tenir en compte que el nombre de persones nascu-
des a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 2.923 persones.

SERVEIS SOCIALS 
El 2016 s’han mantingut els indicis de millora de la situació social i econòmica de la comar-
ca, especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part impor-
tant de la població garrotxina es manté en situació de vulnerabilitat social, de manera que 
les seves necessitats socials, és a dir, les que repercuteixen en la seva autonomia personal, 
en una millor qualitat de vida, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la 
col·lectivitat, no estan totalment cobertes. A banda de les problemàtiques socials derivades 
del context socioeconòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 40% 
del total, i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 52,5% són persones 
més grans de 85 anys. La majoria d’aquestes persones són dones i viuen soles. Per aquest 
motiu, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència són prioritàries.

EDUCACIÓ
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 3 anys es consolida al voltant del 50% i amb 
clares possibilitats de creixement si s’aconsegueixen oferir nous sistemes de bonificació. La 
creació de noves places ha permès atendre més infants que el curs passat, però la llista 
d’espera no es redueix de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell 
d’alumnes que acrediten l’ESO és igual a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya.
Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la Garrotxa continua 
essent el Batxillerat (54%), tot i no poder reduir de manera significativa, un any més, el 
nombre de joves que abandonen el sistema educatiu en aquest impàs. Tot i això, cal destacar 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
L’economia comarcal confirma l’etapa expansiva iniciada el 2014 amb un PIB  l’any 2015 un 
4,9% superior de l’any anterior, el tercer millor registre del conjunt de les comarques catala-
nes. L’evolució dels diferents indicadors analitzats fa pensar que durant el 2016 l’increment 
pot ser similar, atès el bon comportament de l’ocupació en els sectors amb més pes a la 
comarca, els serveis i la indústria, amb creixements superiors als registrats a la mitjana 
catalana. El bon comportament d’aquests dos sectors contraresta el del sector de la 
construcció, que presenta una evolució negativa. Durant el 2016 també és consolida una 
lleugera recuperació de les rendes, i així es trenca la dinàmica negativa registrada durant 
l’etapa recessiva anterior.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
El sector serveis és el que lidera la creació d’ocupació l’any 2016. Registra un increment de 
l’ocupació del 4,8% el quart trimestre, i ha experimentat increments superiors al 5% durant 
bona part de l’any. El principal subsector, el comerç, mostra un comportament positiu, amb 
un augment del 3,4%. Pel seu dinamisme, destaca el subsector dels serveis empresarials i 
immobiliaris, que experimenta creixements de l’ocupació al voltant del 7% al llarg de tot 
l’any. La indústria, per la seva banda, en finalitzar l’any presenta un 3,2% més d’ocupats que 
un any abans. La indústria química i l’alimentació, begudes i tabac són els dos subsectors 
més dinàmics, amb increments superiors al 6%. S’aprecia una desacceleració en el creixe-
ment de l’ocupació a subsectors com la fabricació de maquinària i equipament mecànic o 
la metal·lúrgia i productes metàl·lics. Mentrestant, dos subsectors importants com són el 
tèxtil, confecció i cuir i el paper, edició i arts gràfiques presenten dinàmiques negatives i 
destrueixen ocupació durant el 2016. 

MERCAT DE TREBALL
L’etapa de creació d’ocupació iniciada l’any 2014, i que ha continuat el 2015, es consolida el 
2016. El treball assalariat registra una evolució positiva, si bé aquesta resulta un xic menys 
intensa que al conjunt del Principat. Mentrestant, el treball autònom mostra comparativa-
ment un major dinamisme que a la resta de Catalunya, fet que ajuda a mantenir un pes 
important dins del mercat de treball de la comarca. La millora en l’ocupació es trasllada en 
una reducció significativa del nombre de persones registrades a l’atur, que disminueix un 
12,1% el darrer trimestre de l’any, similar a l’evolució que s’ha registrat al conjunt del Princi-
pat. Com a resultat, la Garrotxa presenta una taxa d’atur del 8,9% el quart trimestre, i se 
situa en nivells que no es veien des de l’any 2008, just a l’inici de la crisi econòmica. Això és 
fruit de l’equilibri existent entre l’activitat productiva i residencial, que comporta més 
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regulació de març a setembre, que van ser 26.350 persones
L’Obra Social “la Caixa”, el 2015, va encarregar l’estudi Impacte econòmic i social dels espais 
naturals protegits de Catalunya a l’Institut Cerdà. Dels espais estudiats (16), el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa és el segon pel que fa a generació de llocs de treball, 
592, que es reparteixen entre 522 en activitats del sector serveis, 34 de la pròpia gestió de 
l’espai i 36 d’activitats agrícoles.
Els catàlegs de paisatge de Catalunya estableixen un mapa de 134 paisatges, fet que 
demostra la gran diversitat paisatgística del nostre país. La superfície de la Garrotxa se la 
distribueixen set paisatges.  Els dos que caracteritzen més la comarca són les Valls d’Olot i 
l’Alta Garrotxa, que ocupen un 54% i un 28%, respectivament. Els segueixen el paisatge del 
Cabrerès-Puigsacalm (9%), Rocacorba (5%), Garrotxa d’Empordà (2%), Estany de Banyoles 
(2%) i un fragment molt petit del paisatge de l’Alt Ter.  Cada municipi, de mitjana, pertany a 
dues unitats de paisatge. La unitat de paisatge que engloba més municipis és la de les Valls 
d’Olot, on s’inclouen, parcialment o totalment, 18 dels 21 municipis garrotxins.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa 
tendència que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença 
un descens. El 2015 la producció tant al territori català com a la Garrotxa ha augmentat un 
1%.  Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà és del 41,5%. Sant Jaume de Llierca és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat  (49,4%). La producció de residus industrials 
declarats des de l’any 2002 fins al 2007 va augmentar un 40%, i, a partir d’aquest any i fins 
al 2014, va disminuir un 30%. Durant aquest any 2015, la producció de residus industrials a 
la Comarca es torna a incrementar un 13%. El 2016, al Dipòsit Controlat de Residus de la 
Garrotxa hi han entrat 20.800 tones de residus, un 1,2% més que l’any anterior i compara-
bles als nivells de 1994.

MOBILITAT
A la Garrotxa, l’any 2015, hi havia 812 vehicles per cada 1.000 habitants (turismes, motoci-
cletes, camions i furgonetes, tractors industrials, autobusos i altres).  Aquesta proporció, al 
conjunt de les comarques gironines era de 798 i, a tot Catalunya, de 673. Des de 1998 fins 
l’actualitat, la tendència del nombre de vehicles per habitant ha estat a l’alça i ha augmen-
tat un 13%. Els municipis petits és on la proporció de vehicles per habitant és més elevada. 

CULTURA
Segons les dades, durant l’any 2016, Olot ha ofert una programació cultural que es caracte-
ritza per la qualitat i la quantitat. S’han ofert més de 100 espectacles d’arts escèniques (una 
mitjana d’1’5 a la setmana) i 255 concerts de música de diferents estils (una mitjana de 5 a 
la setmana), concerts organitzats en un 58% per l’Administració local i 42% per entitats 
privades. La resposta del públic ha estat més que satisfactòria, amb més de 75.000 
visitants als Museus d’Olot i 21.000 persones que han comprat entrades per a algun dels 
espectacles que s’han realitzat a la ciutat i que eren de pagament. Això ha fet que les 
ocupacions dels aforaments s’hagin ocupat en un 86%.
Pel que fa al foment de la lectura, un dels grans esforços d’Olot Cultura, cal destacar que a 
la biblioteca s’han incrementat els fons en un 1,8%, i en aquests moments compta amb 
97.055 exemplars. El 2016 s’ha caracteritzat també per un gran esforç en la comunicació 
amb l’objectiu d’informar a tothom i fer accessible la programació cultural. Cal destacar que 
els seguidors del Facebook d’Olot Cultura han augmentat en un 70% en un any i els d’Insta-
gram en 182%.

ESPORTS
La Marxa Cicloturista 'Terra de Remences' del CC Bas continua essent l'activitat esportiva 
més multitudinària de les que es convoquen a la comarca, amb més de 3.000 cicloturistes 
inscrits en només unes hores. Sorprèn comparar aquesta xifra amb la de la primera edició, 
ara fa 20 anys, que va ser de només 280 corredors.
El CPA Olot  es manté com el referent esportiu en palmarès, amb 10 títols mundials i 12 
europeus; els 4 últims, obtinguts consecutivament.
Pel que fa a les entitats amb una major massa social, sobresurten el Club Natació Olot 
(8.360), la Unió Esportiva Olot (1.245) i el Centre Excursionista d'Olot (1.864). Aquest últim 
passa a ocupar la segona posició en el rànquing per l'espectacular augment de les llicències 
del grup de mainada.
Pel que fa a l'esport escolar, és interessant comparar per categories i sexes el desequilibri 
existent en el futbol-7 i el major nombre de llicències femenines en bàsquet

oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten les taxes d’activitat i ocupa-
ció, de les més elevades de Catalunya (8a en ambdós casos). El punt negatiu en l’evolució 
dels indicadors laborals el marca el repunt de la sinistralitat, iniciat el 2014, i que s’ha intensi-
ficat durant el 2015 i 2016.

COMERÇ EXTERIOR
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori 
representa prop d’un 15,08% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països de 
fora de la UE o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment l’Àfrica, Amèrica i Àsia). Les 
exportacions a tercers països respecte de les dades de 2015  han tingut un decreixement de 
l’11,65%; tot i així, continua essent la tercera comarca en importància de la demarcació. El 
valor estimat anual és de 720,96 milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les 
exportacions a la UE). Cal destacar que la major part dels sectors productius participen en 
l’activitat exportadora.

TURISME
L’any 2016 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i intel·ligent, a través de l’estratègia i els principis de la Carta europea de 
turisme sostenible. El nombre d’empreses turístiques aquest any 2016 és de 762,  67 
empreses més que l’any 2015, a causa del creixement sobretot dels habitatges d’ús turístic, 
les empreses d’activitats i guiatges. La recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments 
turístics ha crescut de manera considerable, cosa que denota un creixement de l’ocupació 
dels allotjaments ( 55% mitjana d’ocupació enfront del 48% de l’any 2105). També s’ha 
incrementat en un 7% el nombre de visitants informats –la major part, famílies provinents en 
un 53% de Catalunya, un 21% de la resta de l’Estat i un 25 % de mercats internacionals. 
D’altra banda, s’han fet inversions importants gràcies als plans de foment territorial del 
turisme per a la millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha 
continuat treballant en el procés d’acreditació de 50 empreses turístiques, amb la Carta 
europea del turisme sostenible i potenciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i 
esdeveniments de petit format), Natura-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, 
running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un creixe-
ment i que registra unes bones xifres d’inversió.

TERRITORI I MEDIAMBIENT  

DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
Del total de superfície comarcal (73.326 ha), només  20.504,5 ha (27%) és zona plana, 
entesa com a tal aquella que té entre el 0 i el 20% de pendent .  En valors absoluts, el muni-
cipi que té més superfície plana és la Vall d’en Bas (2.842,8 ha), seguit d’Olot (1.918 ha) i la 
Vall de Bianya (1.664 ha). El municipi que en te menys és Castellfollit de la Roca, amb 
només 42,8 ha.
De tota la zona plana comarcal, només el 23,8% té la qualificació de sòl no urbanitzable 
(SNU).  Per municipis, destaca Maià de Montcal, que té el 63,2% del seu SNU en zona plana, 
seguit, ja a una certa distància, per Tortellà, Besalú i Olot. Entre els municipis que tenen 
menys SNU en terreny pla, trobem Montagut i Oix (11,9%), seguit de Riudaura (44%) i Sales 
de Llierca (16,1%).

MEDI ATMOSFÈRIC I CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana d’aquest 2016 (de les deu estacions de les quals es disposa de 
dades) ha estat de 782 mm, un 10 % per sota  de la mitjana dels anys 2003 a 2016 (que és 
de 867 mm). L’estació on s’ha registrat més precipitació ha estat la de la Vall de Bianya, amb 
934 mm, i la que menys, la de Riudaura, amb 681 mm. 

AIGUA
L’aigua dels cursos fluvials mostrejats el 2016 presenta un  55% de punts amb una qualitat 
bona o molt bona. La resta presenta qualitat mitjana. 
El 100% de les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2016 presenten valors de concen-
tració de nitrats favorables, inferiors al valor màxim admès per la normativa (50mg/l). Hi ha 
hagut un lleuger augment dels nivells piezomètrics dels aqüífers per la precipitació de 
l’últim trimestre de l’any.
Els serveis de tractament i depuració de les aigües residuals, és a dir, les 21 estacions depu-
radores, arriben a quasi el 89% de la població de la comarca.

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
La superfície protegida de la Garrotxa ha passat de les 9.359,3 ha protegides, l’any 1982, a 
les 39.558,1 ha actuals. Les tres dates de referència són el 1982, quan es va aprovar la Llei de 
protecció de la zona volcànica de la Garrotxa; el 1992, que es va aprovar el Pla d’espais 
naturals de Catalunya (PEIN), i el 1997, amb la integració dels espais naturals protegits a la 
Xarxa Natura 2000.
L’any 2016 van visitar la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà 99.221 persones, pràctica-
ment el doble dels que van visitar l’espai museístic de les grederes del Croscat, 53.800 
persones, i tres vegades més de les que van accedir a la vall de Sant Aniol, en el període de 



l’augment de joves que un cop finalitzen l’ etapa d’escolarització obligatòria opten per 
seguir la seva etapa formativa fent un CFGM. Una vegada més, els resultats de les proves 
PAU demostren que el nivell acadèmic i formatiu de la comarca va en consonància amb la 
resta del territori català i presenta un percentatge d’aprovats superior al 99%. Si ens fixem 
quines són les famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, 
si parlem de CFGM o CFAM, la família de sanitat és la que acull més alumnes. Per altra 
banda, si ens fixem en els estudis de CFGS o CFAS, veurem que aquesta tendència canvia 
i la família professional que acull més joves és la d’arts plàstiques i disseny. Finalment, la 
modalitat de batxillerat que acull més joves de la comarca és la de ciències i tecnologia”.

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Durant el curs 2016-17, un total de 1.188 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un 
grau universitari. El 36,57% ho fan a la Universitat de Girona, un 12,22% a la Universitat de 
Vic, l’11,38% a la Universitat de Barcelona, el 10,04% a la Universitat Autònoma de Barcelona 
i, la resta, als altres centres universitaris catalans (UPF, UPC, UNED, URL, UDL, URV, ESDAP, 
UIC i UAO, UNED I UOC).
Un any més, la balança continua decantant-se cap a la branca de ciències socials i jurídi-
ques; l’any passat suposava un 53,4% dels estudiants, i enguany presenta un lleuger 
descens amb un 46,3%. El segon lloc l’ocupen els graus de ciències de la salut amb un 21,3% 
(l’any anterior el segon lloc era ocupat per enginyeria i arquitectura). El tercer lloc, amb un 
15,80%, l’ocupen els estudis d’enginyeria i arquitectura. Els graus de ciències es mantenen 
igual que l’any anterior amb un 9%. Per últim, els graus d’arts i humanitats també es 
mantenen, i enguany ocupen un 7,6%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2016-17 són: psicologia, administració i 
direcció d’empresa i educació primària.  

SANITAT
Com a resultat de l’any 2016, els índexs d’hospitalitzacions evitables a la Garrotxa han 
continuat estant entre els millors de Catalunya, així com la utilització dels serveis públics, 
que han continuat essent més elevada que en el conjunt de la regió i de Catalunya.
Durant el 2016 es va realitzar l’enquesta de satisfacció  dels usuaris de Catalunya amb els 
serveis d’urgències. L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va quedar situat entre els 
deu hospitals més ben valorats de tot el país pel seu servei d’urgències. Les urgències del 
centre olotí han estat valorades amb un 8, una nota que supera la mitjana catalana, que es 
troba al 7,51. Amb aquests resultats, l’Hospital d’Olot es va convertir en el setè millor servei 
d’urgències de Catalunya, igualat amb la mateixa puntuació amb la Clínica Terres de l’Ebre 
de Tortosa.

Altres aspectes destacats d’aquest servei són la comoditat dels llits i el fet que un acom-
panyant pugui estar amb el pacient durant la seva estada. Un total de 17 preguntes de les 
27 que engloba el qüestionari han estat valorades per sobre del 9.
També a l’Hospital s’ha iniciat l’activitat del servei d’hemodiàlisi de la Garrotxa, que 
estalviarà anualment uns 240.000 km als nostres usuaris, que fins ara havien de 
desplaçar-se a centres de Girona, i s’han posat en marxa noves tècniques quirúrgiques en 
l’ àmbit de les pròtesis que han estalviat nombroses estades al centre i han afavorit la més 
ràpida recuperació dels pacients.
Pel que fa a l’atenció primària, durant el 2016 el Departament de Salut vaacreditar , sobre 
la base del model EFQM,  les ABS de Besalú i d’Olot.

LLENGUA
Durant el 2016 hi ha hagut una tendència a l’alça de l’alumnat d’Amèrica Central i del Sud, 
de tal manera que la diversitat de llengües a l’aula s’ha vist molt reduïda perquè un percen-
tatge molt elevat dels alumnes té el castellà com a primera llengua. 
L’alumnat d’origen català només ha representat un 12% del total, la qual cosa vol dir un 
augment molt important dels cursos bàsics (nivell A2 europeu), en detriment, sobretot, 
dels nivells B2 i C1. El fet que les generacions més joves acabin els estudis obligatoris amb 
una equivalència de C1 sembla que fa minvar l’interès per estudiar català, tot i que els 
estudis demostrin que el nivell de llengua no és bo en acabar l’ESO.
Per donar valor a la llengua en l’àmbit empresarial i fer visible el català com a llengua de 
l’empresa responsable amb el territori i la societat, s’ha creat l’acreditació ELR (empreses 
lingüísticament responsables), que ha d’anar de la mà d’altres projectes com ara el Codi de 
gestió sostenible o la Carta europea de turisme sostenible. El Servei de Català treballa amb 
DinàmiG per aconseguir incorporar el català com un element de prestigi empresarial. 
Durant el 2016, 31 empreses de la Garrotxa estan incloses en aquest Projecte.

SEGURETAT
Mossos d’esquadra
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial sobre un determinat territori es té en 
compte la taxa de fets penals per 1.000 habitants; aquesta taxa ens permet veure quin és 
l’impacte sobre la ciutadania. Durant el 2015, el global de Catalunya va ser de 64,09 
delictes per mil habitants i a la Garrotxa la taxa va situar-se amb 32,29 delictes per 1.000 
habitants, el 50% per sota del global de Catalunya. Aquesta tendència ha continuat baixant 
el 2016 amb un global a Catalunya del 62,9 i un 30,7 a la Garrotxa.
La reducció de fets per cada mil habitants ha estat possible perquè en el 2016 es varen 
dissenyar diversos dispositius policials de prevenció, amb l’objectiu de reduir els robatoris 

en general. En aquest sentit, s’ha aconseguit reduir un 24% els robatoris a empreses, i un 
51% els robatoris a establiments comercials. 
Aquesta circumstància ens continua indicant que, malgrat tenir i patir fets delictius, a la 
nostra comarca podem gaudir d’un molt bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat si 
ens atenem als fets penals ocorreguts i el seu impacte en la població, d’un 51,2% per sota de 
la ràtio de Catalunya.
Tot i així, hem de continuar treballant en aquesta línia, amb mesures policials preventives 
com els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, increment dels patru-
llatges dirigits, millora en les investigacions... Però uns altres elements fonamentals són el 
compromís i la corresponsabilitat de totes les persones i dels sectors de la nostra comarca, 
així com, des d’una òptica més individual, prendre més mesures de prevenció personals en 
aquelles activitats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania de la nova 
amenaça que són les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot
Respecte a la prevenció de fets delictius, durant el  2016 s’ha incorporat la Policia Municipal 
a la planificació de controls regionals, per aconseguir la màxima eficàcia a l’hora de realitzar 
controls de pas de vehicles, de manera simultània a Mossos. 
S’ha completat el sistema de videovigilància al centre de la ciutat amb una sisena càmera 
de seguretat (carrer de Sant Ferriol).
El mes de novembre es detecta la repetició d’una punta d’accidentalitat viària a la ciutat.
Hi ha hagut una recuperació del nombre d’efectius de la Policia Municipal a xifres pròximes 
a abans de la crisi econòmica.
Hi ha hagut una consolidació de la millora de la partida d’inversions de la Policia, principal-
ment  per a equipament tecnològic. 

HABITATGE
Des de l’any 2007, moment en què esclata clarament la crisi, es pot constatar el gran 
descens del nombre d’habitatges iniciats i acabats a la Garrotxa, juntament amb la baixada 
de preus, tot i que hi ha un creixement continuista amb un lleuger increment de preus, 
increment que a la nostra comarca és mínim en comparació amb la resta de Catalunya. 
Quant al règim de lloguer, és clara la tendència a l’alça de la contractació, i el comportament 
continuista en aquest sentit, ja que pràcticament s’han mantingut els preus.
Pel que fa a les gestions realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, la tramitació dels 
ajuts al lloguer és una de les principals activitats; durant el 2016, 4 de cada 10 gestions van 
ser per aquest concepte (44,20% del total de 18.218 atencions). En tot l’any passat, des de 
l’Oficina es van dur a terme 8.042 atencions per a la tramitació i la gestió de les ajudes per 
pagar la renda de lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial. En total, durant el 
2016, l’Oficina va tramitar ajuts per valor de 866.074,65 euros. 

SOCIETAT

 POBLACIÓ 
La població de la Garrotxa tendeix a l'estancament, ja que el creixement natural és negatiu. 
Aquest 2016 ha disminuït en 64 persones respecte de l'any anterior. L’envelliment és la 
principal característica de la població garrotxina, especialment entre les persones majors de 
85 anys, que superen amb escreix la taxa catalana (2,9% vs. 4,2%). Aquest sobreenvelliment 
és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment a la comarca la població 
femenina superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir  dels setanta anys i, a 
mesura que avança l’edat, més s’eixampla la diferència a favor de la proporció de dones. 
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.490 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,4% de la població total a la Garrotxa i el 17,7% a Olot. El 
80,44% de la població estrangera de la comarca està concentrada a Olot (Índia 87%, Xina 
98,5%, Marroc 80%, Gàmbia el 87%). Cal tenir en compte que el nombre de persones nascu-
des a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 2.923 persones.

SERVEIS SOCIALS 
El 2016 s’han mantingut els indicis de millora de la situació social i econòmica de la comar-
ca, especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part impor-
tant de la població garrotxina es manté en situació de vulnerabilitat social, de manera que 
les seves necessitats socials, és a dir, les que repercuteixen en la seva autonomia personal, 
en una millor qualitat de vida, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la 
col·lectivitat, no estan totalment cobertes. A banda de les problemàtiques socials derivades 
del context socioeconòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 40% 
del total, i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 52,5% són persones 
més grans de 85 anys. La majoria d’aquestes persones són dones i viuen soles. Per aquest 
motiu, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència són prioritàries.

EDUCACIÓ
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 3 anys es consolida al voltant del 50% i amb 
clares possibilitats de creixement si s’aconsegueixen oferir nous sistemes de bonificació. La 
creació de noves places ha permès atendre més infants que el curs passat, però la llista 
d’espera no es redueix de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell 
d’alumnes que acrediten l’ESO és igual a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya.
Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la Garrotxa continua 
essent el Batxillerat (54%), tot i no poder reduir de manera significativa, un any més, el 
nombre de joves que abandonen el sistema educatiu en aquest impàs. Tot i això, cal destacar 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
L’economia comarcal confirma l’etapa expansiva iniciada el 2014 amb un PIB  l’any 2015 un 
4,9% superior de l’any anterior, el tercer millor registre del conjunt de les comarques catala-
nes. L’evolució dels diferents indicadors analitzats fa pensar que durant el 2016 l’increment 
pot ser similar, atès el bon comportament de l’ocupació en els sectors amb més pes a la 
comarca, els serveis i la indústria, amb creixements superiors als registrats a la mitjana 
catalana. El bon comportament d’aquests dos sectors contraresta el del sector de la 
construcció, que presenta una evolució negativa. Durant el 2016 també és consolida una 
lleugera recuperació de les rendes, i així es trenca la dinàmica negativa registrada durant 
l’etapa recessiva anterior.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
El sector serveis és el que lidera la creació d’ocupació l’any 2016. Registra un increment de 
l’ocupació del 4,8% el quart trimestre, i ha experimentat increments superiors al 5% durant 
bona part de l’any. El principal subsector, el comerç, mostra un comportament positiu, amb 
un augment del 3,4%. Pel seu dinamisme, destaca el subsector dels serveis empresarials i 
immobiliaris, que experimenta creixements de l’ocupació al voltant del 7% al llarg de tot 
l’any. La indústria, per la seva banda, en finalitzar l’any presenta un 3,2% més d’ocupats que 
un any abans. La indústria química i l’alimentació, begudes i tabac són els dos subsectors 
més dinàmics, amb increments superiors al 6%. S’aprecia una desacceleració en el creixe-
ment de l’ocupació a subsectors com la fabricació de maquinària i equipament mecànic o 
la metal·lúrgia i productes metàl·lics. Mentrestant, dos subsectors importants com són el 
tèxtil, confecció i cuir i el paper, edició i arts gràfiques presenten dinàmiques negatives i 
destrueixen ocupació durant el 2016. 

MERCAT DE TREBALL
L’etapa de creació d’ocupació iniciada l’any 2014, i que ha continuat el 2015, es consolida el 
2016. El treball assalariat registra una evolució positiva, si bé aquesta resulta un xic menys 
intensa que al conjunt del Principat. Mentrestant, el treball autònom mostra comparativa-
ment un major dinamisme que a la resta de Catalunya, fet que ajuda a mantenir un pes 
important dins del mercat de treball de la comarca. La millora en l’ocupació es trasllada en 
una reducció significativa del nombre de persones registrades a l’atur, que disminueix un 
12,1% el darrer trimestre de l’any, similar a l’evolució que s’ha registrat al conjunt del Princi-
pat. Com a resultat, la Garrotxa presenta una taxa d’atur del 8,9% el quart trimestre, i se 
situa en nivells que no es veien des de l’any 2008, just a l’inici de la crisi econòmica. Això és 
fruit de l’equilibri existent entre l’activitat productiva i residencial, que comporta més 
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regulació de març a setembre, que van ser 26.350 persones
L’Obra Social “la Caixa”, el 2015, va encarregar l’estudi Impacte econòmic i social dels espais 
naturals protegits de Catalunya a l’Institut Cerdà. Dels espais estudiats (16), el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa és el segon pel que fa a generació de llocs de treball, 
592, que es reparteixen entre 522 en activitats del sector serveis, 34 de la pròpia gestió de 
l’espai i 36 d’activitats agrícoles.
Els catàlegs de paisatge de Catalunya estableixen un mapa de 134 paisatges, fet que 
demostra la gran diversitat paisatgística del nostre país. La superfície de la Garrotxa se la 
distribueixen set paisatges.  Els dos que caracteritzen més la comarca són les Valls d’Olot i 
l’Alta Garrotxa, que ocupen un 54% i un 28%, respectivament. Els segueixen el paisatge del 
Cabrerès-Puigsacalm (9%), Rocacorba (5%), Garrotxa d’Empordà (2%), Estany de Banyoles 
(2%) i un fragment molt petit del paisatge de l’Alt Ter.  Cada municipi, de mitjana, pertany a 
dues unitats de paisatge. La unitat de paisatge que engloba més municipis és la de les Valls 
d’Olot, on s’inclouen, parcialment o totalment, 18 dels 21 municipis garrotxins.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa 
tendència que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença 
un descens. El 2015 la producció tant al territori català com a la Garrotxa ha augmentat un 
1%.  Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà és del 41,5%. Sant Jaume de Llierca és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat  (49,4%). La producció de residus industrials 
declarats des de l’any 2002 fins al 2007 va augmentar un 40%, i, a partir d’aquest any i fins 
al 2014, va disminuir un 30%. Durant aquest any 2015, la producció de residus industrials a 
la Comarca es torna a incrementar un 13%. El 2016, al Dipòsit Controlat de Residus de la 
Garrotxa hi han entrat 20.800 tones de residus, un 1,2% més que l’any anterior i compara-
bles als nivells de 1994.

MOBILITAT
A la Garrotxa, l’any 2015, hi havia 812 vehicles per cada 1.000 habitants (turismes, motoci-
cletes, camions i furgonetes, tractors industrials, autobusos i altres).  Aquesta proporció, al 
conjunt de les comarques gironines era de 798 i, a tot Catalunya, de 673. Des de 1998 fins 
l’actualitat, la tendència del nombre de vehicles per habitant ha estat a l’alça i ha augmen-
tat un 13%. Els municipis petits és on la proporció de vehicles per habitant és més elevada. 

CULTURA
Segons les dades, durant l’any 2016, Olot ha ofert una programació cultural que es caracte-
ritza per la qualitat i la quantitat. S’han ofert més de 100 espectacles d’arts escèniques (una 
mitjana d’1’5 a la setmana) i 255 concerts de música de diferents estils (una mitjana de 5 a 
la setmana), concerts organitzats en un 58% per l’Administració local i 42% per entitats 
privades. La resposta del públic ha estat més que satisfactòria, amb més de 75.000 
visitants als Museus d’Olot i 21.000 persones que han comprat entrades per a algun dels 
espectacles que s’han realitzat a la ciutat i que eren de pagament. Això ha fet que les 
ocupacions dels aforaments s’hagin ocupat en un 86%.
Pel que fa al foment de la lectura, un dels grans esforços d’Olot Cultura, cal destacar que a 
la biblioteca s’han incrementat els fons en un 1,8%, i en aquests moments compta amb 
97.055 exemplars. El 2016 s’ha caracteritzat també per un gran esforç en la comunicació 
amb l’objectiu d’informar a tothom i fer accessible la programació cultural. Cal destacar que 
els seguidors del Facebook d’Olot Cultura han augmentat en un 70% en un any i els d’Insta-
gram en 182%.

ESPORTS
La Marxa Cicloturista 'Terra de Remences' del CC Bas continua essent l'activitat esportiva 
més multitudinària de les que es convoquen a la comarca, amb més de 3.000 cicloturistes 
inscrits en només unes hores. Sorprèn comparar aquesta xifra amb la de la primera edició, 
ara fa 20 anys, que va ser de només 280 corredors.
El CPA Olot  es manté com el referent esportiu en palmarès, amb 10 títols mundials i 12 
europeus; els 4 últims, obtinguts consecutivament.
Pel que fa a les entitats amb una major massa social, sobresurten el Club Natació Olot 
(8.360), la Unió Esportiva Olot (1.245) i el Centre Excursionista d'Olot (1.864). Aquest últim 
passa a ocupar la segona posició en el rànquing per l'espectacular augment de les llicències 
del grup de mainada.
Pel que fa a l'esport escolar, és interessant comparar per categories i sexes el desequilibri 
existent en el futbol-7 i el major nombre de llicències femenines en bàsquet

oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten les taxes d’activitat i ocupa-
ció, de les més elevades de Catalunya (8a en ambdós casos). El punt negatiu en l’evolució 
dels indicadors laborals el marca el repunt de la sinistralitat, iniciat el 2014, i que s’ha intensi-
ficat durant el 2015 i 2016.

COMERÇ EXTERIOR
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori 
representa prop d’un 15,08% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països de 
fora de la UE o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment l’Àfrica, Amèrica i Àsia). Les 
exportacions a tercers països respecte de les dades de 2015  han tingut un decreixement de 
l’11,65%; tot i així, continua essent la tercera comarca en importància de la demarcació. El 
valor estimat anual és de 720,96 milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les 
exportacions a la UE). Cal destacar que la major part dels sectors productius participen en 
l’activitat exportadora.

TURISME
L’any 2016 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i intel·ligent, a través de l’estratègia i els principis de la Carta europea de 
turisme sostenible. El nombre d’empreses turístiques aquest any 2016 és de 762,  67 
empreses més que l’any 2015, a causa del creixement sobretot dels habitatges d’ús turístic, 
les empreses d’activitats i guiatges. La recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments 
turístics ha crescut de manera considerable, cosa que denota un creixement de l’ocupació 
dels allotjaments ( 55% mitjana d’ocupació enfront del 48% de l’any 2105). També s’ha 
incrementat en un 7% el nombre de visitants informats –la major part, famílies provinents en 
un 53% de Catalunya, un 21% de la resta de l’Estat i un 25 % de mercats internacionals. 
D’altra banda, s’han fet inversions importants gràcies als plans de foment territorial del 
turisme per a la millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha 
continuat treballant en el procés d’acreditació de 50 empreses turístiques, amb la Carta 
europea del turisme sostenible i potenciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i 
esdeveniments de petit format), Natura-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, 
running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un creixe-
ment i que registra unes bones xifres d’inversió.

TERRITORI I MEDIAMBIENT  

DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
Del total de superfície comarcal (73.326 ha), només  20.504,5 ha (27%) és zona plana, 
entesa com a tal aquella que té entre el 0 i el 20% de pendent .  En valors absoluts, el muni-
cipi que té més superfície plana és la Vall d’en Bas (2.842,8 ha), seguit d’Olot (1.918 ha) i la 
Vall de Bianya (1.664 ha). El municipi que en te menys és Castellfollit de la Roca, amb 
només 42,8 ha.
De tota la zona plana comarcal, només el 23,8% té la qualificació de sòl no urbanitzable 
(SNU).  Per municipis, destaca Maià de Montcal, que té el 63,2% del seu SNU en zona plana, 
seguit, ja a una certa distància, per Tortellà, Besalú i Olot. Entre els municipis que tenen 
menys SNU en terreny pla, trobem Montagut i Oix (11,9%), seguit de Riudaura (44%) i Sales 
de Llierca (16,1%).

MEDI ATMOSFÈRIC I CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana d’aquest 2016 (de les deu estacions de les quals es disposa de 
dades) ha estat de 782 mm, un 10 % per sota  de la mitjana dels anys 2003 a 2016 (que és 
de 867 mm). L’estació on s’ha registrat més precipitació ha estat la de la Vall de Bianya, amb 
934 mm, i la que menys, la de Riudaura, amb 681 mm. 

AIGUA
L’aigua dels cursos fluvials mostrejats el 2016 presenta un  55% de punts amb una qualitat 
bona o molt bona. La resta presenta qualitat mitjana. 
El 100% de les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2016 presenten valors de concen-
tració de nitrats favorables, inferiors al valor màxim admès per la normativa (50mg/l). Hi ha 
hagut un lleuger augment dels nivells piezomètrics dels aqüífers per la precipitació de 
l’últim trimestre de l’any.
Els serveis de tractament i depuració de les aigües residuals, és a dir, les 21 estacions depu-
radores, arriben a quasi el 89% de la població de la comarca.

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
La superfície protegida de la Garrotxa ha passat de les 9.359,3 ha protegides, l’any 1982, a 
les 39.558,1 ha actuals. Les tres dates de referència són el 1982, quan es va aprovar la Llei de 
protecció de la zona volcànica de la Garrotxa; el 1992, que es va aprovar el Pla d’espais 
naturals de Catalunya (PEIN), i el 1997, amb la integració dels espais naturals protegits a la 
Xarxa Natura 2000.
L’any 2016 van visitar la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà 99.221 persones, pràctica-
ment el doble dels que van visitar l’espai museístic de les grederes del Croscat, 53.800 
persones, i tres vegades més de les que van accedir a la vall de Sant Aniol, en el període de 



l’augment de joves que un cop finalitzen l’ etapa d’escolarització obligatòria opten per 
seguir la seva etapa formativa fent un CFGM. Una vegada més, els resultats de les proves 
PAU demostren que el nivell acadèmic i formatiu de la comarca va en consonància amb la 
resta del territori català i presenta un percentatge d’aprovats superior al 99%. Si ens fixem 
quines són les famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, 
si parlem de CFGM o CFAM, la família de sanitat és la que acull més alumnes. Per altra 
banda, si ens fixem en els estudis de CFGS o CFAS, veurem que aquesta tendència canvia 
i la família professional que acull més joves és la d’arts plàstiques i disseny. Finalment, la 
modalitat de batxillerat que acull més joves de la comarca és la de ciències i tecnologia”.

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Durant el curs 2016-17, un total de 1.188 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un 
grau universitari. El 36,57% ho fan a la Universitat de Girona, un 12,22% a la Universitat de 
Vic, l’11,38% a la Universitat de Barcelona, el 10,04% a la Universitat Autònoma de Barcelona 
i, la resta, als altres centres universitaris catalans (UPF, UPC, UNED, URL, UDL, URV, ESDAP, 
UIC i UAO, UNED I UOC).
Un any més, la balança continua decantant-se cap a la branca de ciències socials i jurídi-
ques; l’any passat suposava un 53,4% dels estudiants, i enguany presenta un lleuger 
descens amb un 46,3%. El segon lloc l’ocupen els graus de ciències de la salut amb un 21,3% 
(l’any anterior el segon lloc era ocupat per enginyeria i arquitectura). El tercer lloc, amb un 
15,80%, l’ocupen els estudis d’enginyeria i arquitectura. Els graus de ciències es mantenen 
igual que l’any anterior amb un 9%. Per últim, els graus d’arts i humanitats també es 
mantenen, i enguany ocupen un 7,6%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2016-17 són: psicologia, administració i 
direcció d’empresa i educació primària.  

SANITAT
Com a resultat de l’any 2016, els índexs d’hospitalitzacions evitables a la Garrotxa han 
continuat estant entre els millors de Catalunya, així com la utilització dels serveis públics, 
que han continuat essent més elevada que en el conjunt de la regió i de Catalunya.
Durant el 2016 es va realitzar l’enquesta de satisfacció  dels usuaris de Catalunya amb els 
serveis d’urgències. L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va quedar situat entre els 
deu hospitals més ben valorats de tot el país pel seu servei d’urgències. Les urgències del 
centre olotí han estat valorades amb un 8, una nota que supera la mitjana catalana, que es 
troba al 7,51. Amb aquests resultats, l’Hospital d’Olot es va convertir en el setè millor servei 
d’urgències de Catalunya, igualat amb la mateixa puntuació amb la Clínica Terres de l’Ebre 
de Tortosa.

Altres aspectes destacats d’aquest servei són la comoditat dels llits i el fet que un acom-
panyant pugui estar amb el pacient durant la seva estada. Un total de 17 preguntes de les 
27 que engloba el qüestionari han estat valorades per sobre del 9.
També a l’Hospital s’ha iniciat l’activitat del servei d’hemodiàlisi de la Garrotxa, que 
estalviarà anualment uns 240.000 km als nostres usuaris, que fins ara havien de 
desplaçar-se a centres de Girona, i s’han posat en marxa noves tècniques quirúrgiques en 
l’ àmbit de les pròtesis que han estalviat nombroses estades al centre i han afavorit la més 
ràpida recuperació dels pacients.
Pel que fa a l’atenció primària, durant el 2016 el Departament de Salut vaacreditar , sobre 
la base del model EFQM,  les ABS de Besalú i d’Olot.

LLENGUA
Durant el 2016 hi ha hagut una tendència a l’alça de l’alumnat d’Amèrica Central i del Sud, 
de tal manera que la diversitat de llengües a l’aula s’ha vist molt reduïda perquè un percen-
tatge molt elevat dels alumnes té el castellà com a primera llengua. 
L’alumnat d’origen català només ha representat un 12% del total, la qual cosa vol dir un 
augment molt important dels cursos bàsics (nivell A2 europeu), en detriment, sobretot, 
dels nivells B2 i C1. El fet que les generacions més joves acabin els estudis obligatoris amb 
una equivalència de C1 sembla que fa minvar l’interès per estudiar català, tot i que els 
estudis demostrin que el nivell de llengua no és bo en acabar l’ESO.
Per donar valor a la llengua en l’àmbit empresarial i fer visible el català com a llengua de 
l’empresa responsable amb el territori i la societat, s’ha creat l’acreditació ELR (empreses 
lingüísticament responsables), que ha d’anar de la mà d’altres projectes com ara el Codi de 
gestió sostenible o la Carta europea de turisme sostenible. El Servei de Català treballa amb 
DinàmiG per aconseguir incorporar el català com un element de prestigi empresarial. 
Durant el 2016, 31 empreses de la Garrotxa estan incloses en aquest Projecte.

SEGURETAT
Mossos d’esquadra
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial sobre un determinat territori es té en 
compte la taxa de fets penals per 1.000 habitants; aquesta taxa ens permet veure quin és 
l’impacte sobre la ciutadania. Durant el 2015, el global de Catalunya va ser de 64,09 
delictes per mil habitants i a la Garrotxa la taxa va situar-se amb 32,29 delictes per 1.000 
habitants, el 50% per sota del global de Catalunya. Aquesta tendència ha continuat baixant 
el 2016 amb un global a Catalunya del 62,9 i un 30,7 a la Garrotxa.
La reducció de fets per cada mil habitants ha estat possible perquè en el 2016 es varen 
dissenyar diversos dispositius policials de prevenció, amb l’objectiu de reduir els robatoris 

en general. En aquest sentit, s’ha aconseguit reduir un 24% els robatoris a empreses, i un 
51% els robatoris a establiments comercials. 
Aquesta circumstància ens continua indicant que, malgrat tenir i patir fets delictius, a la 
nostra comarca podem gaudir d’un molt bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat si 
ens atenem als fets penals ocorreguts i el seu impacte en la població, d’un 51,2% per sota de 
la ràtio de Catalunya.
Tot i així, hem de continuar treballant en aquesta línia, amb mesures policials preventives 
com els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, increment dels patru-
llatges dirigits, millora en les investigacions... Però uns altres elements fonamentals són el 
compromís i la corresponsabilitat de totes les persones i dels sectors de la nostra comarca, 
així com, des d’una òptica més individual, prendre més mesures de prevenció personals en 
aquelles activitats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania de la nova 
amenaça que són les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot
Respecte a la prevenció de fets delictius, durant el  2016 s’ha incorporat la Policia Municipal 
a la planificació de controls regionals, per aconseguir la màxima eficàcia a l’hora de realitzar 
controls de pas de vehicles, de manera simultània a Mossos. 
S’ha completat el sistema de videovigilància al centre de la ciutat amb una sisena càmera 
de seguretat (carrer de Sant Ferriol).
El mes de novembre es detecta la repetició d’una punta d’accidentalitat viària a la ciutat.
Hi ha hagut una recuperació del nombre d’efectius de la Policia Municipal a xifres pròximes 
a abans de la crisi econòmica.
Hi ha hagut una consolidació de la millora de la partida d’inversions de la Policia, principal-
ment  per a equipament tecnològic. 

HABITATGE
Des de l’any 2007, moment en què esclata clarament la crisi, es pot constatar el gran 
descens del nombre d’habitatges iniciats i acabats a la Garrotxa, juntament amb la baixada 
de preus, tot i que hi ha un creixement continuista amb un lleuger increment de preus, 
increment que a la nostra comarca és mínim en comparació amb la resta de Catalunya. 
Quant al règim de lloguer, és clara la tendència a l’alça de la contractació, i el comportament 
continuista en aquest sentit, ja que pràcticament s’han mantingut els preus.
Pel que fa a les gestions realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, la tramitació dels 
ajuts al lloguer és una de les principals activitats; durant el 2016, 4 de cada 10 gestions van 
ser per aquest concepte (44,20% del total de 18.218 atencions). En tot l’any passat, des de 
l’Oficina es van dur a terme 8.042 atencions per a la tramitació i la gestió de les ajudes per 
pagar la renda de lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial. En total, durant el 
2016, l’Oficina va tramitar ajuts per valor de 866.074,65 euros. 

SOCIETAT

 POBLACIÓ 
La població de la Garrotxa tendeix a l'estancament, ja que el creixement natural és negatiu. 
Aquest 2016 ha disminuït en 64 persones respecte de l'any anterior. L’envelliment és la 
principal característica de la població garrotxina, especialment entre les persones majors de 
85 anys, que superen amb escreix la taxa catalana (2,9% vs. 4,2%). Aquest sobreenvelliment 
és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment a la comarca la població 
femenina superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir  dels setanta anys i, a 
mesura que avança l’edat, més s’eixampla la diferència a favor de la proporció de dones. 
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.490 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,4% de la població total a la Garrotxa i el 17,7% a Olot. El 
80,44% de la població estrangera de la comarca està concentrada a Olot (Índia 87%, Xina 
98,5%, Marroc 80%, Gàmbia el 87%). Cal tenir en compte que el nombre de persones nascu-
des a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 2.923 persones.

SERVEIS SOCIALS 
El 2016 s’han mantingut els indicis de millora de la situació social i econòmica de la comar-
ca, especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part impor-
tant de la població garrotxina es manté en situació de vulnerabilitat social, de manera que 
les seves necessitats socials, és a dir, les que repercuteixen en la seva autonomia personal, 
en una millor qualitat de vida, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la 
col·lectivitat, no estan totalment cobertes. A banda de les problemàtiques socials derivades 
del context socioeconòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 40% 
del total, i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 52,5% són persones 
més grans de 85 anys. La majoria d’aquestes persones són dones i viuen soles. Per aquest 
motiu, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència són prioritàries.

EDUCACIÓ
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 3 anys es consolida al voltant del 50% i amb 
clares possibilitats de creixement si s’aconsegueixen oferir nous sistemes de bonificació. La 
creació de noves places ha permès atendre més infants que el curs passat, però la llista 
d’espera no es redueix de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell 
d’alumnes que acrediten l’ESO és igual a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya.
Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la Garrotxa continua 
essent el Batxillerat (54%), tot i no poder reduir de manera significativa, un any més, el 
nombre de joves que abandonen el sistema educatiu en aquest impàs. Tot i això, cal destacar 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
L’economia comarcal confirma l’etapa expansiva iniciada el 2014 amb un PIB  l’any 2015 un 
4,9% superior de l’any anterior, el tercer millor registre del conjunt de les comarques catala-
nes. L’evolució dels diferents indicadors analitzats fa pensar que durant el 2016 l’increment 
pot ser similar, atès el bon comportament de l’ocupació en els sectors amb més pes a la 
comarca, els serveis i la indústria, amb creixements superiors als registrats a la mitjana 
catalana. El bon comportament d’aquests dos sectors contraresta el del sector de la 
construcció, que presenta una evolució negativa. Durant el 2016 també és consolida una 
lleugera recuperació de les rendes, i així es trenca la dinàmica negativa registrada durant 
l’etapa recessiva anterior.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
El sector serveis és el que lidera la creació d’ocupació l’any 2016. Registra un increment de 
l’ocupació del 4,8% el quart trimestre, i ha experimentat increments superiors al 5% durant 
bona part de l’any. El principal subsector, el comerç, mostra un comportament positiu, amb 
un augment del 3,4%. Pel seu dinamisme, destaca el subsector dels serveis empresarials i 
immobiliaris, que experimenta creixements de l’ocupació al voltant del 7% al llarg de tot 
l’any. La indústria, per la seva banda, en finalitzar l’any presenta un 3,2% més d’ocupats que 
un any abans. La indústria química i l’alimentació, begudes i tabac són els dos subsectors 
més dinàmics, amb increments superiors al 6%. S’aprecia una desacceleració en el creixe-
ment de l’ocupació a subsectors com la fabricació de maquinària i equipament mecànic o 
la metal·lúrgia i productes metàl·lics. Mentrestant, dos subsectors importants com són el 
tèxtil, confecció i cuir i el paper, edició i arts gràfiques presenten dinàmiques negatives i 
destrueixen ocupació durant el 2016. 

MERCAT DE TREBALL
L’etapa de creació d’ocupació iniciada l’any 2014, i que ha continuat el 2015, es consolida el 
2016. El treball assalariat registra una evolució positiva, si bé aquesta resulta un xic menys 
intensa que al conjunt del Principat. Mentrestant, el treball autònom mostra comparativa-
ment un major dinamisme que a la resta de Catalunya, fet que ajuda a mantenir un pes 
important dins del mercat de treball de la comarca. La millora en l’ocupació es trasllada en 
una reducció significativa del nombre de persones registrades a l’atur, que disminueix un 
12,1% el darrer trimestre de l’any, similar a l’evolució que s’ha registrat al conjunt del Princi-
pat. Com a resultat, la Garrotxa presenta una taxa d’atur del 8,9% el quart trimestre, i se 
situa en nivells que no es veien des de l’any 2008, just a l’inici de la crisi econòmica. Això és 
fruit de l’equilibri existent entre l’activitat productiva i residencial, que comporta més 
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regulació de març a setembre, que van ser 26.350 persones
L’Obra Social “la Caixa”, el 2015, va encarregar l’estudi Impacte econòmic i social dels espais 
naturals protegits de Catalunya a l’Institut Cerdà. Dels espais estudiats (16), el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa és el segon pel que fa a generació de llocs de treball, 
592, que es reparteixen entre 522 en activitats del sector serveis, 34 de la pròpia gestió de 
l’espai i 36 d’activitats agrícoles.
Els catàlegs de paisatge de Catalunya estableixen un mapa de 134 paisatges, fet que 
demostra la gran diversitat paisatgística del nostre país. La superfície de la Garrotxa se la 
distribueixen set paisatges.  Els dos que caracteritzen més la comarca són les Valls d’Olot i 
l’Alta Garrotxa, que ocupen un 54% i un 28%, respectivament. Els segueixen el paisatge del 
Cabrerès-Puigsacalm (9%), Rocacorba (5%), Garrotxa d’Empordà (2%), Estany de Banyoles 
(2%) i un fragment molt petit del paisatge de l’Alt Ter.  Cada municipi, de mitjana, pertany a 
dues unitats de paisatge. La unitat de paisatge que engloba més municipis és la de les Valls 
d’Olot, on s’inclouen, parcialment o totalment, 18 dels 21 municipis garrotxins.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa 
tendència que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença 
un descens. El 2015 la producció tant al territori català com a la Garrotxa ha augmentat un 
1%.  Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà és del 41,5%. Sant Jaume de Llierca és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat  (49,4%). La producció de residus industrials 
declarats des de l’any 2002 fins al 2007 va augmentar un 40%, i, a partir d’aquest any i fins 
al 2014, va disminuir un 30%. Durant aquest any 2015, la producció de residus industrials a 
la Comarca es torna a incrementar un 13%. El 2016, al Dipòsit Controlat de Residus de la 
Garrotxa hi han entrat 20.800 tones de residus, un 1,2% més que l’any anterior i compara-
bles als nivells de 1994.

MOBILITAT
A la Garrotxa, l’any 2015, hi havia 812 vehicles per cada 1.000 habitants (turismes, motoci-
cletes, camions i furgonetes, tractors industrials, autobusos i altres).  Aquesta proporció, al 
conjunt de les comarques gironines era de 798 i, a tot Catalunya, de 673. Des de 1998 fins 
l’actualitat, la tendència del nombre de vehicles per habitant ha estat a l’alça i ha augmen-
tat un 13%. Els municipis petits és on la proporció de vehicles per habitant és més elevada. 

CULTURA
Segons les dades, durant l’any 2016, Olot ha ofert una programació cultural que es caracte-
ritza per la qualitat i la quantitat. S’han ofert més de 100 espectacles d’arts escèniques (una 
mitjana d’1’5 a la setmana) i 255 concerts de música de diferents estils (una mitjana de 5 a 
la setmana), concerts organitzats en un 58% per l’Administració local i 42% per entitats 
privades. La resposta del públic ha estat més que satisfactòria, amb més de 75.000 
visitants als Museus d’Olot i 21.000 persones que han comprat entrades per a algun dels 
espectacles que s’han realitzat a la ciutat i que eren de pagament. Això ha fet que les 
ocupacions dels aforaments s’hagin ocupat en un 86%.
Pel que fa al foment de la lectura, un dels grans esforços d’Olot Cultura, cal destacar que a 
la biblioteca s’han incrementat els fons en un 1,8%, i en aquests moments compta amb 
97.055 exemplars. El 2016 s’ha caracteritzat també per un gran esforç en la comunicació 
amb l’objectiu d’informar a tothom i fer accessible la programació cultural. Cal destacar que 
els seguidors del Facebook d’Olot Cultura han augmentat en un 70% en un any i els d’Insta-
gram en 182%.

ESPORTS
La Marxa Cicloturista 'Terra de Remences' del CC Bas continua essent l'activitat esportiva 
més multitudinària de les que es convoquen a la comarca, amb més de 3.000 cicloturistes 
inscrits en només unes hores. Sorprèn comparar aquesta xifra amb la de la primera edició, 
ara fa 20 anys, que va ser de només 280 corredors.
El CPA Olot  es manté com el referent esportiu en palmarès, amb 10 títols mundials i 12 
europeus; els 4 últims, obtinguts consecutivament.
Pel que fa a les entitats amb una major massa social, sobresurten el Club Natació Olot 
(8.360), la Unió Esportiva Olot (1.245) i el Centre Excursionista d'Olot (1.864). Aquest últim 
passa a ocupar la segona posició en el rànquing per l'espectacular augment de les llicències 
del grup de mainada.
Pel que fa a l'esport escolar, és interessant comparar per categories i sexes el desequilibri 
existent en el futbol-7 i el major nombre de llicències femenines en bàsquet

oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten les taxes d’activitat i ocupa-
ció, de les més elevades de Catalunya (8a en ambdós casos). El punt negatiu en l’evolució 
dels indicadors laborals el marca el repunt de la sinistralitat, iniciat el 2014, i que s’ha intensi-
ficat durant el 2015 i 2016.

COMERÇ EXTERIOR
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori 
representa prop d’un 15,08% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països de 
fora de la UE o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment l’Àfrica, Amèrica i Àsia). Les 
exportacions a tercers països respecte de les dades de 2015  han tingut un decreixement de 
l’11,65%; tot i així, continua essent la tercera comarca en importància de la demarcació. El 
valor estimat anual és de 720,96 milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les 
exportacions a la UE). Cal destacar que la major part dels sectors productius participen en 
l’activitat exportadora.

TURISME
L’any 2016 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i intel·ligent, a través de l’estratègia i els principis de la Carta europea de 
turisme sostenible. El nombre d’empreses turístiques aquest any 2016 és de 762,  67 
empreses més que l’any 2015, a causa del creixement sobretot dels habitatges d’ús turístic, 
les empreses d’activitats i guiatges. La recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments 
turístics ha crescut de manera considerable, cosa que denota un creixement de l’ocupació 
dels allotjaments ( 55% mitjana d’ocupació enfront del 48% de l’any 2105). També s’ha 
incrementat en un 7% el nombre de visitants informats –la major part, famílies provinents en 
un 53% de Catalunya, un 21% de la resta de l’Estat i un 25 % de mercats internacionals. 
D’altra banda, s’han fet inversions importants gràcies als plans de foment territorial del 
turisme per a la millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha 
continuat treballant en el procés d’acreditació de 50 empreses turístiques, amb la Carta 
europea del turisme sostenible i potenciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i 
esdeveniments de petit format), Natura-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, 
running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un creixe-
ment i que registra unes bones xifres d’inversió.

TERRITORI I MEDIAMBIENT  

DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
Del total de superfície comarcal (73.326 ha), només  20.504,5 ha (27%) és zona plana, 
entesa com a tal aquella que té entre el 0 i el 20% de pendent .  En valors absoluts, el muni-
cipi que té més superfície plana és la Vall d’en Bas (2.842,8 ha), seguit d’Olot (1.918 ha) i la 
Vall de Bianya (1.664 ha). El municipi que en te menys és Castellfollit de la Roca, amb 
només 42,8 ha.
De tota la zona plana comarcal, només el 23,8% té la qualificació de sòl no urbanitzable 
(SNU).  Per municipis, destaca Maià de Montcal, que té el 63,2% del seu SNU en zona plana, 
seguit, ja a una certa distància, per Tortellà, Besalú i Olot. Entre els municipis que tenen 
menys SNU en terreny pla, trobem Montagut i Oix (11,9%), seguit de Riudaura (44%) i Sales 
de Llierca (16,1%).

MEDI ATMOSFÈRIC I CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana d’aquest 2016 (de les deu estacions de les quals es disposa de 
dades) ha estat de 782 mm, un 10 % per sota  de la mitjana dels anys 2003 a 2016 (que és 
de 867 mm). L’estació on s’ha registrat més precipitació ha estat la de la Vall de Bianya, amb 
934 mm, i la que menys, la de Riudaura, amb 681 mm. 

AIGUA
L’aigua dels cursos fluvials mostrejats el 2016 presenta un  55% de punts amb una qualitat 
bona o molt bona. La resta presenta qualitat mitjana. 
El 100% de les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2016 presenten valors de concen-
tració de nitrats favorables, inferiors al valor màxim admès per la normativa (50mg/l). Hi ha 
hagut un lleuger augment dels nivells piezomètrics dels aqüífers per la precipitació de 
l’últim trimestre de l’any.
Els serveis de tractament i depuració de les aigües residuals, és a dir, les 21 estacions depu-
radores, arriben a quasi el 89% de la població de la comarca.

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
La superfície protegida de la Garrotxa ha passat de les 9.359,3 ha protegides, l’any 1982, a 
les 39.558,1 ha actuals. Les tres dates de referència són el 1982, quan es va aprovar la Llei de 
protecció de la zona volcànica de la Garrotxa; el 1992, que es va aprovar el Pla d’espais 
naturals de Catalunya (PEIN), i el 1997, amb la integració dels espais naturals protegits a la 
Xarxa Natura 2000.
L’any 2016 van visitar la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà 99.221 persones, pràctica-
ment el doble dels que van visitar l’espai museístic de les grederes del Croscat, 53.800 
persones, i tres vegades més de les que van accedir a la vall de Sant Aniol, en el període de 



l’augment de joves que un cop finalitzen l’ etapa d’escolarització obligatòria opten per 
seguir la seva etapa formativa fent un CFGM. Una vegada més, els resultats de les proves 
PAU demostren que el nivell acadèmic i formatiu de la comarca va en consonància amb la 
resta del territori català i presenta un percentatge d’aprovats superior al 99%. Si ens fixem 
quines són les famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, 
si parlem de CFGM o CFAM, la família de sanitat és la que acull més alumnes. Per altra 
banda, si ens fixem en els estudis de CFGS o CFAS, veurem que aquesta tendència canvia 
i la família professional que acull més joves és la d’arts plàstiques i disseny. Finalment, la 
modalitat de batxillerat que acull més joves de la comarca és la de ciències i tecnologia”.

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Durant el curs 2016-17, un total de 1.188 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un 
grau universitari. El 36,57% ho fan a la Universitat de Girona, un 12,22% a la Universitat de 
Vic, l’11,38% a la Universitat de Barcelona, el 10,04% a la Universitat Autònoma de Barcelona 
i, la resta, als altres centres universitaris catalans (UPF, UPC, UNED, URL, UDL, URV, ESDAP, 
UIC i UAO, UNED I UOC).
Un any més, la balança continua decantant-se cap a la branca de ciències socials i jurídi-
ques; l’any passat suposava un 53,4% dels estudiants, i enguany presenta un lleuger 
descens amb un 46,3%. El segon lloc l’ocupen els graus de ciències de la salut amb un 21,3% 
(l’any anterior el segon lloc era ocupat per enginyeria i arquitectura). El tercer lloc, amb un 
15,80%, l’ocupen els estudis d’enginyeria i arquitectura. Els graus de ciències es mantenen 
igual que l’any anterior amb un 9%. Per últim, els graus d’arts i humanitats també es 
mantenen, i enguany ocupen un 7,6%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2016-17 són: psicologia, administració i 
direcció d’empresa i educació primària.  

SANITAT
Com a resultat de l’any 2016, els índexs d’hospitalitzacions evitables a la Garrotxa han 
continuat estant entre els millors de Catalunya, així com la utilització dels serveis públics, 
que han continuat essent més elevada que en el conjunt de la regió i de Catalunya.
Durant el 2016 es va realitzar l’enquesta de satisfacció  dels usuaris de Catalunya amb els 
serveis d’urgències. L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va quedar situat entre els 
deu hospitals més ben valorats de tot el país pel seu servei d’urgències. Les urgències del 
centre olotí han estat valorades amb un 8, una nota que supera la mitjana catalana, que es 
troba al 7,51. Amb aquests resultats, l’Hospital d’Olot es va convertir en el setè millor servei 
d’urgències de Catalunya, igualat amb la mateixa puntuació amb la Clínica Terres de l’Ebre 
de Tortosa.

Altres aspectes destacats d’aquest servei són la comoditat dels llits i el fet que un acom-
panyant pugui estar amb el pacient durant la seva estada. Un total de 17 preguntes de les 
27 que engloba el qüestionari han estat valorades per sobre del 9.
També a l’Hospital s’ha iniciat l’activitat del servei d’hemodiàlisi de la Garrotxa, que 
estalviarà anualment uns 240.000 km als nostres usuaris, que fins ara havien de 
desplaçar-se a centres de Girona, i s’han posat en marxa noves tècniques quirúrgiques en 
l’ àmbit de les pròtesis que han estalviat nombroses estades al centre i han afavorit la més 
ràpida recuperació dels pacients.
Pel que fa a l’atenció primària, durant el 2016 el Departament de Salut vaacreditar , sobre 
la base del model EFQM,  les ABS de Besalú i d’Olot.

LLENGUA
Durant el 2016 hi ha hagut una tendència a l’alça de l’alumnat d’Amèrica Central i del Sud, 
de tal manera que la diversitat de llengües a l’aula s’ha vist molt reduïda perquè un percen-
tatge molt elevat dels alumnes té el castellà com a primera llengua. 
L’alumnat d’origen català només ha representat un 12% del total, la qual cosa vol dir un 
augment molt important dels cursos bàsics (nivell A2 europeu), en detriment, sobretot, 
dels nivells B2 i C1. El fet que les generacions més joves acabin els estudis obligatoris amb 
una equivalència de C1 sembla que fa minvar l’interès per estudiar català, tot i que els 
estudis demostrin que el nivell de llengua no és bo en acabar l’ESO.
Per donar valor a la llengua en l’àmbit empresarial i fer visible el català com a llengua de 
l’empresa responsable amb el territori i la societat, s’ha creat l’acreditació ELR (empreses 
lingüísticament responsables), que ha d’anar de la mà d’altres projectes com ara el Codi de 
gestió sostenible o la Carta europea de turisme sostenible. El Servei de Català treballa amb 
DinàmiG per aconseguir incorporar el català com un element de prestigi empresarial. 
Durant el 2016, 31 empreses de la Garrotxa estan incloses en aquest Projecte.

SEGURETAT
Mossos d’esquadra
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial sobre un determinat territori es té en 
compte la taxa de fets penals per 1.000 habitants; aquesta taxa ens permet veure quin és 
l’impacte sobre la ciutadania. Durant el 2015, el global de Catalunya va ser de 64,09 
delictes per mil habitants i a la Garrotxa la taxa va situar-se amb 32,29 delictes per 1.000 
habitants, el 50% per sota del global de Catalunya. Aquesta tendència ha continuat baixant 
el 2016 amb un global a Catalunya del 62,9 i un 30,7 a la Garrotxa.
La reducció de fets per cada mil habitants ha estat possible perquè en el 2016 es varen 
dissenyar diversos dispositius policials de prevenció, amb l’objectiu de reduir els robatoris 

en general. En aquest sentit, s’ha aconseguit reduir un 24% els robatoris a empreses, i un 
51% els robatoris a establiments comercials. 
Aquesta circumstància ens continua indicant que, malgrat tenir i patir fets delictius, a la 
nostra comarca podem gaudir d’un molt bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat si 
ens atenem als fets penals ocorreguts i el seu impacte en la població, d’un 51,2% per sota de 
la ràtio de Catalunya.
Tot i així, hem de continuar treballant en aquesta línia, amb mesures policials preventives 
com els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, increment dels patru-
llatges dirigits, millora en les investigacions... Però uns altres elements fonamentals són el 
compromís i la corresponsabilitat de totes les persones i dels sectors de la nostra comarca, 
així com, des d’una òptica més individual, prendre més mesures de prevenció personals en 
aquelles activitats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania de la nova 
amenaça que són les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot
Respecte a la prevenció de fets delictius, durant el  2016 s’ha incorporat la Policia Municipal 
a la planificació de controls regionals, per aconseguir la màxima eficàcia a l’hora de realitzar 
controls de pas de vehicles, de manera simultània a Mossos. 
S’ha completat el sistema de videovigilància al centre de la ciutat amb una sisena càmera 
de seguretat (carrer de Sant Ferriol).
El mes de novembre es detecta la repetició d’una punta d’accidentalitat viària a la ciutat.
Hi ha hagut una recuperació del nombre d’efectius de la Policia Municipal a xifres pròximes 
a abans de la crisi econòmica.
Hi ha hagut una consolidació de la millora de la partida d’inversions de la Policia, principal-
ment  per a equipament tecnològic. 

HABITATGE
Des de l’any 2007, moment en què esclata clarament la crisi, es pot constatar el gran 
descens del nombre d’habitatges iniciats i acabats a la Garrotxa, juntament amb la baixada 
de preus, tot i que hi ha un creixement continuista amb un lleuger increment de preus, 
increment que a la nostra comarca és mínim en comparació amb la resta de Catalunya. 
Quant al règim de lloguer, és clara la tendència a l’alça de la contractació, i el comportament 
continuista en aquest sentit, ja que pràcticament s’han mantingut els preus.
Pel que fa a les gestions realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, la tramitació dels 
ajuts al lloguer és una de les principals activitats; durant el 2016, 4 de cada 10 gestions van 
ser per aquest concepte (44,20% del total de 18.218 atencions). En tot l’any passat, des de 
l’Oficina es van dur a terme 8.042 atencions per a la tramitació i la gestió de les ajudes per 
pagar la renda de lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial. En total, durant el 
2016, l’Oficina va tramitar ajuts per valor de 866.074,65 euros. 

SOCIETAT

 POBLACIÓ 
La població de la Garrotxa tendeix a l'estancament, ja que el creixement natural és negatiu. 
Aquest 2016 ha disminuït en 64 persones respecte de l'any anterior. L’envelliment és la 
principal característica de la població garrotxina, especialment entre les persones majors de 
85 anys, que superen amb escreix la taxa catalana (2,9% vs. 4,2%). Aquest sobreenvelliment 
és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment a la comarca la població 
femenina superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir  dels setanta anys i, a 
mesura que avança l’edat, més s’eixampla la diferència a favor de la proporció de dones. 
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.490 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,4% de la població total a la Garrotxa i el 17,7% a Olot. El 
80,44% de la població estrangera de la comarca està concentrada a Olot (Índia 87%, Xina 
98,5%, Marroc 80%, Gàmbia el 87%). Cal tenir en compte que el nombre de persones nascu-
des a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 2.923 persones.

SERVEIS SOCIALS 
El 2016 s’han mantingut els indicis de millora de la situació social i econòmica de la comar-
ca, especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part impor-
tant de la població garrotxina es manté en situació de vulnerabilitat social, de manera que 
les seves necessitats socials, és a dir, les que repercuteixen en la seva autonomia personal, 
en una millor qualitat de vida, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la 
col·lectivitat, no estan totalment cobertes. A banda de les problemàtiques socials derivades 
del context socioeconòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 40% 
del total, i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 52,5% són persones 
més grans de 85 anys. La majoria d’aquestes persones són dones i viuen soles. Per aquest 
motiu, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència són prioritàries.

EDUCACIÓ
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 3 anys es consolida al voltant del 50% i amb 
clares possibilitats de creixement si s’aconsegueixen oferir nous sistemes de bonificació. La 
creació de noves places ha permès atendre més infants que el curs passat, però la llista 
d’espera no es redueix de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell 
d’alumnes que acrediten l’ESO és igual a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya.
Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la Garrotxa continua 
essent el Batxillerat (54%), tot i no poder reduir de manera significativa, un any més, el 
nombre de joves que abandonen el sistema educatiu en aquest impàs. Tot i això, cal destacar 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
L’economia comarcal confirma l’etapa expansiva iniciada el 2014 amb un PIB  l’any 2015 un 
4,9% superior de l’any anterior, el tercer millor registre del conjunt de les comarques catala-
nes. L’evolució dels diferents indicadors analitzats fa pensar que durant el 2016 l’increment 
pot ser similar, atès el bon comportament de l’ocupació en els sectors amb més pes a la 
comarca, els serveis i la indústria, amb creixements superiors als registrats a la mitjana 
catalana. El bon comportament d’aquests dos sectors contraresta el del sector de la 
construcció, que presenta una evolució negativa. Durant el 2016 també és consolida una 
lleugera recuperació de les rendes, i així es trenca la dinàmica negativa registrada durant 
l’etapa recessiva anterior.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
El sector serveis és el que lidera la creació d’ocupació l’any 2016. Registra un increment de 
l’ocupació del 4,8% el quart trimestre, i ha experimentat increments superiors al 5% durant 
bona part de l’any. El principal subsector, el comerç, mostra un comportament positiu, amb 
un augment del 3,4%. Pel seu dinamisme, destaca el subsector dels serveis empresarials i 
immobiliaris, que experimenta creixements de l’ocupació al voltant del 7% al llarg de tot 
l’any. La indústria, per la seva banda, en finalitzar l’any presenta un 3,2% més d’ocupats que 
un any abans. La indústria química i l’alimentació, begudes i tabac són els dos subsectors 
més dinàmics, amb increments superiors al 6%. S’aprecia una desacceleració en el creixe-
ment de l’ocupació a subsectors com la fabricació de maquinària i equipament mecànic o 
la metal·lúrgia i productes metàl·lics. Mentrestant, dos subsectors importants com són el 
tèxtil, confecció i cuir i el paper, edició i arts gràfiques presenten dinàmiques negatives i 
destrueixen ocupació durant el 2016. 

MERCAT DE TREBALL
L’etapa de creació d’ocupació iniciada l’any 2014, i que ha continuat el 2015, es consolida el 
2016. El treball assalariat registra una evolució positiva, si bé aquesta resulta un xic menys 
intensa que al conjunt del Principat. Mentrestant, el treball autònom mostra comparativa-
ment un major dinamisme que a la resta de Catalunya, fet que ajuda a mantenir un pes 
important dins del mercat de treball de la comarca. La millora en l’ocupació es trasllada en 
una reducció significativa del nombre de persones registrades a l’atur, que disminueix un 
12,1% el darrer trimestre de l’any, similar a l’evolució que s’ha registrat al conjunt del Princi-
pat. Com a resultat, la Garrotxa presenta una taxa d’atur del 8,9% el quart trimestre, i se 
situa en nivells que no es veien des de l’any 2008, just a l’inici de la crisi econòmica. Això és 
fruit de l’equilibri existent entre l’activitat productiva i residencial, que comporta més 
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regulació de març a setembre, que van ser 26.350 persones
L’Obra Social “la Caixa”, el 2015, va encarregar l’estudi Impacte econòmic i social dels espais 
naturals protegits de Catalunya a l’Institut Cerdà. Dels espais estudiats (16), el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa és el segon pel que fa a generació de llocs de treball, 
592, que es reparteixen entre 522 en activitats del sector serveis, 34 de la pròpia gestió de 
l’espai i 36 d’activitats agrícoles.
Els catàlegs de paisatge de Catalunya estableixen un mapa de 134 paisatges, fet que 
demostra la gran diversitat paisatgística del nostre país. La superfície de la Garrotxa se la 
distribueixen set paisatges.  Els dos que caracteritzen més la comarca són les Valls d’Olot i 
l’Alta Garrotxa, que ocupen un 54% i un 28%, respectivament. Els segueixen el paisatge del 
Cabrerès-Puigsacalm (9%), Rocacorba (5%), Garrotxa d’Empordà (2%), Estany de Banyoles 
(2%) i un fragment molt petit del paisatge de l’Alt Ter.  Cada municipi, de mitjana, pertany a 
dues unitats de paisatge. La unitat de paisatge que engloba més municipis és la de les Valls 
d’Olot, on s’inclouen, parcialment o totalment, 18 dels 21 municipis garrotxins.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa 
tendència que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença 
un descens. El 2015 la producció tant al territori català com a la Garrotxa ha augmentat un 
1%.  Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà és del 41,5%. Sant Jaume de Llierca és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat  (49,4%). La producció de residus industrials 
declarats des de l’any 2002 fins al 2007 va augmentar un 40%, i, a partir d’aquest any i fins 
al 2014, va disminuir un 30%. Durant aquest any 2015, la producció de residus industrials a 
la Comarca es torna a incrementar un 13%. El 2016, al Dipòsit Controlat de Residus de la 
Garrotxa hi han entrat 20.800 tones de residus, un 1,2% més que l’any anterior i compara-
bles als nivells de 1994.

MOBILITAT
A la Garrotxa, l’any 2015, hi havia 812 vehicles per cada 1.000 habitants (turismes, motoci-
cletes, camions i furgonetes, tractors industrials, autobusos i altres).  Aquesta proporció, al 
conjunt de les comarques gironines era de 798 i, a tot Catalunya, de 673. Des de 1998 fins 
l’actualitat, la tendència del nombre de vehicles per habitant ha estat a l’alça i ha augmen-
tat un 13%. Els municipis petits és on la proporció de vehicles per habitant és més elevada. 

CULTURA
Segons les dades, durant l’any 2016, Olot ha ofert una programació cultural que es caracte-
ritza per la qualitat i la quantitat. S’han ofert més de 100 espectacles d’arts escèniques (una 
mitjana d’1’5 a la setmana) i 255 concerts de música de diferents estils (una mitjana de 5 a 
la setmana), concerts organitzats en un 58% per l’Administració local i 42% per entitats 
privades. La resposta del públic ha estat més que satisfactòria, amb més de 75.000 
visitants als Museus d’Olot i 21.000 persones que han comprat entrades per a algun dels 
espectacles que s’han realitzat a la ciutat i que eren de pagament. Això ha fet que les 
ocupacions dels aforaments s’hagin ocupat en un 86%.
Pel que fa al foment de la lectura, un dels grans esforços d’Olot Cultura, cal destacar que a 
la biblioteca s’han incrementat els fons en un 1,8%, i en aquests moments compta amb 
97.055 exemplars. El 2016 s’ha caracteritzat també per un gran esforç en la comunicació 
amb l’objectiu d’informar a tothom i fer accessible la programació cultural. Cal destacar que 
els seguidors del Facebook d’Olot Cultura han augmentat en un 70% en un any i els d’Insta-
gram en 182%.

ESPORTS
La Marxa Cicloturista 'Terra de Remences' del CC Bas continua essent l'activitat esportiva 
més multitudinària de les que es convoquen a la comarca, amb més de 3.000 cicloturistes 
inscrits en només unes hores. Sorprèn comparar aquesta xifra amb la de la primera edició, 
ara fa 20 anys, que va ser de només 280 corredors.
El CPA Olot  es manté com el referent esportiu en palmarès, amb 10 títols mundials i 12 
europeus; els 4 últims, obtinguts consecutivament.
Pel que fa a les entitats amb una major massa social, sobresurten el Club Natació Olot 
(8.360), la Unió Esportiva Olot (1.245) i el Centre Excursionista d'Olot (1.864). Aquest últim 
passa a ocupar la segona posició en el rànquing per l'espectacular augment de les llicències 
del grup de mainada.
Pel que fa a l'esport escolar, és interessant comparar per categories i sexes el desequilibri 
existent en el futbol-7 i el major nombre de llicències femenines en bàsquet

oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten les taxes d’activitat i ocupa-
ció, de les més elevades de Catalunya (8a en ambdós casos). El punt negatiu en l’evolució 
dels indicadors laborals el marca el repunt de la sinistralitat, iniciat el 2014, i que s’ha intensi-
ficat durant el 2015 i 2016.

COMERÇ EXTERIOR
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori 
representa prop d’un 15,08% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països de 
fora de la UE o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment l’Àfrica, Amèrica i Àsia). Les 
exportacions a tercers països respecte de les dades de 2015  han tingut un decreixement de 
l’11,65%; tot i així, continua essent la tercera comarca en importància de la demarcació. El 
valor estimat anual és de 720,96 milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les 
exportacions a la UE). Cal destacar que la major part dels sectors productius participen en 
l’activitat exportadora.

TURISME
L’any 2016 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i intel·ligent, a través de l’estratègia i els principis de la Carta europea de 
turisme sostenible. El nombre d’empreses turístiques aquest any 2016 és de 762,  67 
empreses més que l’any 2015, a causa del creixement sobretot dels habitatges d’ús turístic, 
les empreses d’activitats i guiatges. La recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments 
turístics ha crescut de manera considerable, cosa que denota un creixement de l’ocupació 
dels allotjaments ( 55% mitjana d’ocupació enfront del 48% de l’any 2105). També s’ha 
incrementat en un 7% el nombre de visitants informats –la major part, famílies provinents en 
un 53% de Catalunya, un 21% de la resta de l’Estat i un 25 % de mercats internacionals. 
D’altra banda, s’han fet inversions importants gràcies als plans de foment territorial del 
turisme per a la millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha 
continuat treballant en el procés d’acreditació de 50 empreses turístiques, amb la Carta 
europea del turisme sostenible i potenciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i 
esdeveniments de petit format), Natura-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, 
running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un creixe-
ment i que registra unes bones xifres d’inversió.

TERRITORI I MEDIAMBIENT  

DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
Del total de superfície comarcal (73.326 ha), només  20.504,5 ha (27%) és zona plana, 
entesa com a tal aquella que té entre el 0 i el 20% de pendent .  En valors absoluts, el muni-
cipi que té més superfície plana és la Vall d’en Bas (2.842,8 ha), seguit d’Olot (1.918 ha) i la 
Vall de Bianya (1.664 ha). El municipi que en te menys és Castellfollit de la Roca, amb 
només 42,8 ha.
De tota la zona plana comarcal, només el 23,8% té la qualificació de sòl no urbanitzable 
(SNU).  Per municipis, destaca Maià de Montcal, que té el 63,2% del seu SNU en zona plana, 
seguit, ja a una certa distància, per Tortellà, Besalú i Olot. Entre els municipis que tenen 
menys SNU en terreny pla, trobem Montagut i Oix (11,9%), seguit de Riudaura (44%) i Sales 
de Llierca (16,1%).

MEDI ATMOSFÈRIC I CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana d’aquest 2016 (de les deu estacions de les quals es disposa de 
dades) ha estat de 782 mm, un 10 % per sota  de la mitjana dels anys 2003 a 2016 (que és 
de 867 mm). L’estació on s’ha registrat més precipitació ha estat la de la Vall de Bianya, amb 
934 mm, i la que menys, la de Riudaura, amb 681 mm. 

AIGUA
L’aigua dels cursos fluvials mostrejats el 2016 presenta un  55% de punts amb una qualitat 
bona o molt bona. La resta presenta qualitat mitjana. 
El 100% de les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2016 presenten valors de concen-
tració de nitrats favorables, inferiors al valor màxim admès per la normativa (50mg/l). Hi ha 
hagut un lleuger augment dels nivells piezomètrics dels aqüífers per la precipitació de 
l’últim trimestre de l’any.
Els serveis de tractament i depuració de les aigües residuals, és a dir, les 21 estacions depu-
radores, arriben a quasi el 89% de la població de la comarca.

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
La superfície protegida de la Garrotxa ha passat de les 9.359,3 ha protegides, l’any 1982, a 
les 39.558,1 ha actuals. Les tres dates de referència són el 1982, quan es va aprovar la Llei de 
protecció de la zona volcànica de la Garrotxa; el 1992, que es va aprovar el Pla d’espais 
naturals de Catalunya (PEIN), i el 1997, amb la integració dels espais naturals protegits a la 
Xarxa Natura 2000.
L’any 2016 van visitar la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà 99.221 persones, pràctica-
ment el doble dels que van visitar l’espai museístic de les grederes del Croscat, 53.800 
persones, i tres vegades més de les que van accedir a la vall de Sant Aniol, en el període de 



l’augment de joves que un cop finalitzen l’ etapa d’escolarització obligatòria opten per 
seguir la seva etapa formativa fent un CFGM. Una vegada més, els resultats de les proves 
PAU demostren que el nivell acadèmic i formatiu de la comarca va en consonància amb la 
resta del territori català i presenta un percentatge d’aprovats superior al 99%. Si ens fixem 
quines són les famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, 
si parlem de CFGM o CFAM, la família de sanitat és la que acull més alumnes. Per altra 
banda, si ens fixem en els estudis de CFGS o CFAS, veurem que aquesta tendència canvia 
i la família professional que acull més joves és la d’arts plàstiques i disseny. Finalment, la 
modalitat de batxillerat que acull més joves de la comarca és la de ciències i tecnologia”.

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Durant el curs 2016-17, un total de 1.188 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un 
grau universitari. El 36,57% ho fan a la Universitat de Girona, un 12,22% a la Universitat de 
Vic, l’11,38% a la Universitat de Barcelona, el 10,04% a la Universitat Autònoma de Barcelona 
i, la resta, als altres centres universitaris catalans (UPF, UPC, UNED, URL, UDL, URV, ESDAP, 
UIC i UAO, UNED I UOC).
Un any més, la balança continua decantant-se cap a la branca de ciències socials i jurídi-
ques; l’any passat suposava un 53,4% dels estudiants, i enguany presenta un lleuger 
descens amb un 46,3%. El segon lloc l’ocupen els graus de ciències de la salut amb un 21,3% 
(l’any anterior el segon lloc era ocupat per enginyeria i arquitectura). El tercer lloc, amb un 
15,80%, l’ocupen els estudis d’enginyeria i arquitectura. Els graus de ciències es mantenen 
igual que l’any anterior amb un 9%. Per últim, els graus d’arts i humanitats també es 
mantenen, i enguany ocupen un 7,6%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2016-17 són: psicologia, administració i 
direcció d’empresa i educació primària.  

SANITAT
Com a resultat de l’any 2016, els índexs d’hospitalitzacions evitables a la Garrotxa han 
continuat estant entre els millors de Catalunya, així com la utilització dels serveis públics, 
que han continuat essent més elevada que en el conjunt de la regió i de Catalunya.
Durant el 2016 es va realitzar l’enquesta de satisfacció  dels usuaris de Catalunya amb els 
serveis d’urgències. L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va quedar situat entre els 
deu hospitals més ben valorats de tot el país pel seu servei d’urgències. Les urgències del 
centre olotí han estat valorades amb un 8, una nota que supera la mitjana catalana, que es 
troba al 7,51. Amb aquests resultats, l’Hospital d’Olot es va convertir en el setè millor servei 
d’urgències de Catalunya, igualat amb la mateixa puntuació amb la Clínica Terres de l’Ebre 
de Tortosa.

Altres aspectes destacats d’aquest servei són la comoditat dels llits i el fet que un acom-
panyant pugui estar amb el pacient durant la seva estada. Un total de 17 preguntes de les 
27 que engloba el qüestionari han estat valorades per sobre del 9.
També a l’Hospital s’ha iniciat l’activitat del servei d’hemodiàlisi de la Garrotxa, que 
estalviarà anualment uns 240.000 km als nostres usuaris, que fins ara havien de 
desplaçar-se a centres de Girona, i s’han posat en marxa noves tècniques quirúrgiques en 
l’ àmbit de les pròtesis que han estalviat nombroses estades al centre i han afavorit la més 
ràpida recuperació dels pacients.
Pel que fa a l’atenció primària, durant el 2016 el Departament de Salut vaacreditar , sobre 
la base del model EFQM,  les ABS de Besalú i d’Olot.

LLENGUA
Durant el 2016 hi ha hagut una tendència a l’alça de l’alumnat d’Amèrica Central i del Sud, 
de tal manera que la diversitat de llengües a l’aula s’ha vist molt reduïda perquè un percen-
tatge molt elevat dels alumnes té el castellà com a primera llengua. 
L’alumnat d’origen català només ha representat un 12% del total, la qual cosa vol dir un 
augment molt important dels cursos bàsics (nivell A2 europeu), en detriment, sobretot, 
dels nivells B2 i C1. El fet que les generacions més joves acabin els estudis obligatoris amb 
una equivalència de C1 sembla que fa minvar l’interès per estudiar català, tot i que els 
estudis demostrin que el nivell de llengua no és bo en acabar l’ESO.
Per donar valor a la llengua en l’àmbit empresarial i fer visible el català com a llengua de 
l’empresa responsable amb el territori i la societat, s’ha creat l’acreditació ELR (empreses 
lingüísticament responsables), que ha d’anar de la mà d’altres projectes com ara el Codi de 
gestió sostenible o la Carta europea de turisme sostenible. El Servei de Català treballa amb 
DinàmiG per aconseguir incorporar el català com un element de prestigi empresarial. 
Durant el 2016, 31 empreses de la Garrotxa estan incloses en aquest Projecte.

SEGURETAT
Mossos d’esquadra
Per determinar l’impacte i/o pressió delinqüencial sobre un determinat territori es té en 
compte la taxa de fets penals per 1.000 habitants; aquesta taxa ens permet veure quin és 
l’impacte sobre la ciutadania. Durant el 2015, el global de Catalunya va ser de 64,09 
delictes per mil habitants i a la Garrotxa la taxa va situar-se amb 32,29 delictes per 1.000 
habitants, el 50% per sota del global de Catalunya. Aquesta tendència ha continuat baixant 
el 2016 amb un global a Catalunya del 62,9 i un 30,7 a la Garrotxa.
La reducció de fets per cada mil habitants ha estat possible perquè en el 2016 es varen 
dissenyar diversos dispositius policials de prevenció, amb l’objectiu de reduir els robatoris 

en general. En aquest sentit, s’ha aconseguit reduir un 24% els robatoris a empreses, i un 
51% els robatoris a establiments comercials. 
Aquesta circumstància ens continua indicant que, malgrat tenir i patir fets delictius, a la 
nostra comarca podem gaudir d’un molt bon nivell de qualitat pel que fa a la seguretat si 
ens atenem als fets penals ocorreguts i el seu impacte en la població, d’un 51,2% per sota de 
la ràtio de Catalunya.
Tot i així, hem de continuar treballant en aquesta línia, amb mesures policials preventives 
com els controls policials a les diverses vies d’entrada de la comarca, increment dels patru-
llatges dirigits, millora en les investigacions... Però uns altres elements fonamentals són el 
compromís i la corresponsabilitat de totes les persones i dels sectors de la nostra comarca, 
així com, des d’una òptica més individual, prendre més mesures de prevenció personals en 
aquelles activitats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania de la nova 
amenaça que són les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot
Respecte a la prevenció de fets delictius, durant el  2016 s’ha incorporat la Policia Municipal 
a la planificació de controls regionals, per aconseguir la màxima eficàcia a l’hora de realitzar 
controls de pas de vehicles, de manera simultània a Mossos. 
S’ha completat el sistema de videovigilància al centre de la ciutat amb una sisena càmera 
de seguretat (carrer de Sant Ferriol).
El mes de novembre es detecta la repetició d’una punta d’accidentalitat viària a la ciutat.
Hi ha hagut una recuperació del nombre d’efectius de la Policia Municipal a xifres pròximes 
a abans de la crisi econòmica.
Hi ha hagut una consolidació de la millora de la partida d’inversions de la Policia, principal-
ment  per a equipament tecnològic. 

HABITATGE
Des de l’any 2007, moment en què esclata clarament la crisi, es pot constatar el gran 
descens del nombre d’habitatges iniciats i acabats a la Garrotxa, juntament amb la baixada 
de preus, tot i que hi ha un creixement continuista amb un lleuger increment de preus, 
increment que a la nostra comarca és mínim en comparació amb la resta de Catalunya. 
Quant al règim de lloguer, és clara la tendència a l’alça de la contractació, i el comportament 
continuista en aquest sentit, ja que pràcticament s’han mantingut els preus.
Pel que fa a les gestions realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, la tramitació dels 
ajuts al lloguer és una de les principals activitats; durant el 2016, 4 de cada 10 gestions van 
ser per aquest concepte (44,20% del total de 18.218 atencions). En tot l’any passat, des de 
l’Oficina es van dur a terme 8.042 atencions per a la tramitació i la gestió de les ajudes per 
pagar la renda de lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial. En total, durant el 
2016, l’Oficina va tramitar ajuts per valor de 866.074,65 euros. 

SOCIETAT

 POBLACIÓ 
La població de la Garrotxa tendeix a l'estancament, ja que el creixement natural és negatiu. 
Aquest 2016 ha disminuït en 64 persones respecte de l'any anterior. L’envelliment és la 
principal característica de la població garrotxina, especialment entre les persones majors de 
85 anys, que superen amb escreix la taxa catalana (2,9% vs. 4,2%). Aquest sobreenvelliment 
és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment a la comarca la població 
femenina superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir  dels setanta anys i, a 
mesura que avança l’edat, més s’eixampla la diferència a favor de la proporció de dones. 
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.490 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,4% de la població total a la Garrotxa i el 17,7% a Olot. El 
80,44% de la població estrangera de la comarca està concentrada a Olot (Índia 87%, Xina 
98,5%, Marroc 80%, Gàmbia el 87%). Cal tenir en compte que el nombre de persones nascu-
des a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 2.923 persones.

SERVEIS SOCIALS 
El 2016 s’han mantingut els indicis de millora de la situació social i econòmica de la comar-
ca, especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part impor-
tant de la població garrotxina es manté en situació de vulnerabilitat social, de manera que 
les seves necessitats socials, és a dir, les que repercuteixen en la seva autonomia personal, 
en una millor qualitat de vida, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la 
col·lectivitat, no estan totalment cobertes. A banda de les problemàtiques socials derivades 
del context socioeconòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 40% 
del total, i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 52,5% són persones 
més grans de 85 anys. La majoria d’aquestes persones són dones i viuen soles. Per aquest 
motiu, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència són prioritàries.

EDUCACIÓ
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 3 anys es consolida al voltant del 50% i amb 
clares possibilitats de creixement si s’aconsegueixen oferir nous sistemes de bonificació. La 
creació de noves places ha permès atendre més infants que el curs passat, però la llista 
d’espera no es redueix de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell 
d’alumnes que acrediten l’ESO és igual a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya.
Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la Garrotxa continua 
essent el Batxillerat (54%), tot i no poder reduir de manera significativa, un any més, el 
nombre de joves que abandonen el sistema educatiu en aquest impàs. Tot i això, cal destacar 

ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC
L’economia comarcal confirma l’etapa expansiva iniciada el 2014 amb un PIB  l’any 2015 un 
4,9% superior de l’any anterior, el tercer millor registre del conjunt de les comarques catala-
nes. L’evolució dels diferents indicadors analitzats fa pensar que durant el 2016 l’increment 
pot ser similar, atès el bon comportament de l’ocupació en els sectors amb més pes a la 
comarca, els serveis i la indústria, amb creixements superiors als registrats a la mitjana 
catalana. El bon comportament d’aquests dos sectors contraresta el del sector de la 
construcció, que presenta una evolució negativa. Durant el 2016 també és consolida una 
lleugera recuperació de les rendes, i així es trenca la dinàmica negativa registrada durant 
l’etapa recessiva anterior.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
El sector serveis és el que lidera la creació d’ocupació l’any 2016. Registra un increment de 
l’ocupació del 4,8% el quart trimestre, i ha experimentat increments superiors al 5% durant 
bona part de l’any. El principal subsector, el comerç, mostra un comportament positiu, amb 
un augment del 3,4%. Pel seu dinamisme, destaca el subsector dels serveis empresarials i 
immobiliaris, que experimenta creixements de l’ocupació al voltant del 7% al llarg de tot 
l’any. La indústria, per la seva banda, en finalitzar l’any presenta un 3,2% més d’ocupats que 
un any abans. La indústria química i l’alimentació, begudes i tabac són els dos subsectors 
més dinàmics, amb increments superiors al 6%. S’aprecia una desacceleració en el creixe-
ment de l’ocupació a subsectors com la fabricació de maquinària i equipament mecànic o 
la metal·lúrgia i productes metàl·lics. Mentrestant, dos subsectors importants com són el 
tèxtil, confecció i cuir i el paper, edició i arts gràfiques presenten dinàmiques negatives i 
destrueixen ocupació durant el 2016. 

MERCAT DE TREBALL
L’etapa de creació d’ocupació iniciada l’any 2014, i que ha continuat el 2015, es consolida el 
2016. El treball assalariat registra una evolució positiva, si bé aquesta resulta un xic menys 
intensa que al conjunt del Principat. Mentrestant, el treball autònom mostra comparativa-
ment un major dinamisme que a la resta de Catalunya, fet que ajuda a mantenir un pes 
important dins del mercat de treball de la comarca. La millora en l’ocupació es trasllada en 
una reducció significativa del nombre de persones registrades a l’atur, que disminueix un 
12,1% el darrer trimestre de l’any, similar a l’evolució que s’ha registrat al conjunt del Princi-
pat. Com a resultat, la Garrotxa presenta una taxa d’atur del 8,9% el quart trimestre, i se 
situa en nivells que no es veien des de l’any 2008, just a l’inici de la crisi econòmica. Això és 
fruit de l’equilibri existent entre l’activitat productiva i residencial, que comporta més 

regulació de març a setembre, que van ser 26.350 persones
L’Obra Social “la Caixa”, el 2015, va encarregar l’estudi Impacte econòmic i social dels espais 
naturals protegits de Catalunya a l’Institut Cerdà. Dels espais estudiats (16), el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa és el segon pel que fa a generació de llocs de treball, 
592, que es reparteixen entre 522 en activitats del sector serveis, 34 de la pròpia gestió de 
l’espai i 36 d’activitats agrícoles.
Els catàlegs de paisatge de Catalunya estableixen un mapa de 134 paisatges, fet que 
demostra la gran diversitat paisatgística del nostre país. La superfície de la Garrotxa se la 
distribueixen set paisatges.  Els dos que caracteritzen més la comarca són les Valls d’Olot i 
l’Alta Garrotxa, que ocupen un 54% i un 28%, respectivament. Els segueixen el paisatge del 
Cabrerès-Puigsacalm (9%), Rocacorba (5%), Garrotxa d’Empordà (2%), Estany de Banyoles 
(2%) i un fragment molt petit del paisatge de l’Alt Ter.  Cada municipi, de mitjana, pertany a 
dues unitats de paisatge. La unitat de paisatge que engloba més municipis és la de les Valls 
d’Olot, on s’inclouen, parcialment o totalment, 18 dels 21 municipis garrotxins.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa 
tendència que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença 
un descens. El 2015 la producció tant al territori català com a la Garrotxa ha augmentat un 
1%.  Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà és del 41,5%. Sant Jaume de Llierca és el 
municipi amb un nivell de selecció més elevat  (49,4%). La producció de residus industrials 
declarats des de l’any 2002 fins al 2007 va augmentar un 40%, i, a partir d’aquest any i fins 
al 2014, va disminuir un 30%. Durant aquest any 2015, la producció de residus industrials a 
la Comarca es torna a incrementar un 13%. El 2016, al Dipòsit Controlat de Residus de la 
Garrotxa hi han entrat 20.800 tones de residus, un 1,2% més que l’any anterior i compara-
bles als nivells de 1994.

MOBILITAT
A la Garrotxa, l’any 2015, hi havia 812 vehicles per cada 1.000 habitants (turismes, motoci-
cletes, camions i furgonetes, tractors industrials, autobusos i altres).  Aquesta proporció, al 
conjunt de les comarques gironines era de 798 i, a tot Catalunya, de 673. Des de 1998 fins 
l’actualitat, la tendència del nombre de vehicles per habitant ha estat a l’alça i ha augmen-
tat un 13%. Els municipis petits és on la proporció de vehicles per habitant és més elevada. 
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CULTURA
Segons les dades, durant l’any 2016, Olot ha ofert una programació cultural que es caracte-
ritza per la qualitat i la quantitat. S’han ofert més de 100 espectacles d’arts escèniques (una 
mitjana d’1’5 a la setmana) i 255 concerts de música de diferents estils (una mitjana de 5 a 
la setmana), concerts organitzats en un 58% per l’Administració local i 42% per entitats 
privades. La resposta del públic ha estat més que satisfactòria, amb més de 75.000 
visitants als Museus d’Olot i 21.000 persones que han comprat entrades per a algun dels 
espectacles que s’han realitzat a la ciutat i que eren de pagament. Això ha fet que les 
ocupacions dels aforaments s’hagin ocupat en un 86%.
Pel que fa al foment de la lectura, un dels grans esforços d’Olot Cultura, cal destacar que a 
la biblioteca s’han incrementat els fons en un 1,8%, i en aquests moments compta amb 
97.055 exemplars. El 2016 s’ha caracteritzat també per un gran esforç en la comunicació 
amb l’objectiu d’informar a tothom i fer accessible la programació cultural. Cal destacar que 
els seguidors del Facebook d’Olot Cultura han augmentat en un 70% en un any i els d’Insta-
gram en 182%.

ESPORTS
La Marxa Cicloturista 'Terra de Remences' del CC Bas continua essent l'activitat esportiva 
més multitudinària de les que es convoquen a la comarca, amb més de 3.000 cicloturistes 
inscrits en només unes hores. Sorprèn comparar aquesta xifra amb la de la primera edició, 
ara fa 20 anys, que va ser de només 280 corredors.
El CPA Olot  es manté com el referent esportiu en palmarès, amb 10 títols mundials i 12 
europeus; els 4 últims, obtinguts consecutivament.
Pel que fa a les entitats amb una major massa social, sobresurten el Club Natació Olot 
(8.360), la Unió Esportiva Olot (1.245) i el Centre Excursionista d'Olot (1.864). Aquest últim 
passa a ocupar la segona posició en el rànquing per l'espectacular augment de les llicències 
del grup de mainada.
Pel que fa a l'esport escolar, és interessant comparar per categories i sexes el desequilibri 
existent en el futbol-7 i el major nombre de llicències femenines en bàsquet

oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten les taxes d’activitat i ocupa-
ció, de les més elevades de Catalunya (8a en ambdós casos). El punt negatiu en l’evolució 
dels indicadors laborals el marca el repunt de la sinistralitat, iniciat el 2014, i que s’ha intensi-
ficat durant el 2015 i 2016.

COMERÇ EXTERIOR
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori 
representa prop d’un 15,08% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països de 
fora de la UE o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment l’Àfrica, Amèrica i Àsia). Les 
exportacions a tercers països respecte de les dades de 2015  han tingut un decreixement de 
l’11,65%; tot i així, continua essent la tercera comarca en importància de la demarcació. El 
valor estimat anual és de 720,96 milions d’euros (aquesta darrera xifra inclou també les 
exportacions a la UE). Cal destacar que la major part dels sectors productius participen en 
l’activitat exportadora.

TURISME
L’any 2016 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s’ha continuat basant en el 
turisme sostenible i intel·ligent, a través de l’estratègia i els principis de la Carta europea de 
turisme sostenible. El nombre d’empreses turístiques aquest any 2016 és de 762,  67 
empreses més que l’any 2015, a causa del creixement sobretot dels habitatges d’ús turístic, 
les empreses d’activitats i guiatges. La recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments 
turístics ha crescut de manera considerable, cosa que denota un creixement de l’ocupació 
dels allotjaments ( 55% mitjana d’ocupació enfront del 48% de l’any 2105). També s’ha 
incrementat en un 7% el nombre de visitants informats –la major part, famílies provinents en 
un 53% de Catalunya, un 21% de la resta de l’Estat i un 25 % de mercats internacionals. 
D’altra banda, s’han fet inversions importants gràcies als plans de foment territorial del 
turisme per a la millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha 
continuat treballant en el procés d’acreditació de 50 empreses turístiques, amb la Carta 
europea del turisme sostenible i potenciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i 
esdeveniments de petit format), Natura-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, 
running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant d’un sector divers que experimenta un creixe-
ment i que registra unes bones xifres d’inversió.

TERRITORI I MEDIAMBIENT  

DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
Del total de superfície comarcal (73.326 ha), només  20.504,5 ha (27%) és zona plana, 
entesa com a tal aquella que té entre el 0 i el 20% de pendent .  En valors absoluts, el muni-
cipi que té més superfície plana és la Vall d’en Bas (2.842,8 ha), seguit d’Olot (1.918 ha) i la 
Vall de Bianya (1.664 ha). El municipi que en te menys és Castellfollit de la Roca, amb 
només 42,8 ha.
De tota la zona plana comarcal, només el 23,8% té la qualificació de sòl no urbanitzable 
(SNU).  Per municipis, destaca Maià de Montcal, que té el 63,2% del seu SNU en zona plana, 
seguit, ja a una certa distància, per Tortellà, Besalú i Olot. Entre els municipis que tenen 
menys SNU en terreny pla, trobem Montagut i Oix (11,9%), seguit de Riudaura (44%) i Sales 
de Llierca (16,1%).

MEDI ATMOSFÈRIC I CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana d’aquest 2016 (de les deu estacions de les quals es disposa de 
dades) ha estat de 782 mm, un 10 % per sota  de la mitjana dels anys 2003 a 2016 (que és 
de 867 mm). L’estació on s’ha registrat més precipitació ha estat la de la Vall de Bianya, amb 
934 mm, i la que menys, la de Riudaura, amb 681 mm. 

AIGUA
L’aigua dels cursos fluvials mostrejats el 2016 presenta un  55% de punts amb una qualitat 
bona o molt bona. La resta presenta qualitat mitjana. 
El 100% de les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2016 presenten valors de concen-
tració de nitrats favorables, inferiors al valor màxim admès per la normativa (50mg/l). Hi ha 
hagut un lleuger augment dels nivells piezomètrics dels aqüífers per la precipitació de 
l’últim trimestre de l’any.
Els serveis de tractament i depuració de les aigües residuals, és a dir, les 21 estacions depu-
radores, arriben a quasi el 89% de la població de la comarca.

BIODIVERSITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE
La superfície protegida de la Garrotxa ha passat de les 9.359,3 ha protegides, l’any 1982, a 
les 39.558,1 ha actuals. Les tres dates de referència són el 1982, quan es va aprovar la Llei de 
protecció de la zona volcànica de la Garrotxa; el 1992, que es va aprovar el Pla d’espais 
naturals de Catalunya (PEIN), i el 1997, amb la integració dels espais naturals protegits a la 
Xarxa Natura 2000.
L’any 2016 van visitar la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà 99.221 persones, pràctica-
ment el doble dels que van visitar l’espai museístic de les grederes del Croscat, 53.800 
persones, i tres vegades més de les que van accedir a la vall de Sant Aniol, en el període de 
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