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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 2017 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

Aquesta cinquena edició de l’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa 
ens ofereix, de nou, un retrat de la nostra comarca des de diferents perspectives. Es conso-
lida aquest projecte que té per objectiu generar coneixement sobre la realitat de la Garrotxa 
per tal que els diferents agents que hi actuem, tant públics com privats, disposem d’unes 
dades fiables que ens permetin analitzar la comarca, veure’n l’evolució i, en definitiva, 
disposar d’informació per prendre decisions que puguin contribuir a la millora del territori. 

Per tal de tenir una visió global sobre el medi, la societat i l’economia de la Garrotxa, 
l’Observatori pren forma gràcies a la col·laboració de diferents agents de la comarca, i 
cadascun dels quals aporta uns coneixements i un enfocament específic de cada àmbit. 
Aquest treball en xarxa és un factor clau per a la comprensió de la realitat, complexa i 
canviant. Les diferents entitats que treballem en l’Observatori tenim el repte de millorar les 
dinàmiques de treball per tal de controlar aquells indicadors que són clau per al futur de la 
Garrotxa, en un procés de millora contínua de l’Observatori. 

El marc conceptual que emmarca l’Observatori es fonamenta en els tres eixos de la soste-
nibilitat: ambiental, social i econòmic. Posem el medi ambient a la base, ja que el territori i 
la natura sustenten totes les activitats i la vida dels humans, i ens proveeixen de béns i 
serveis com aliments, aigua, energia o paisatges. Sobre el territori s’hi estableixen unes 
persones amb una determinada estructura demogràfica i unes condicions d’educació, 
cultura, organització social, etc. Així mateix, es desenvolupen  en el territori unes activitats 
econòmiques que permeten crear ocupació i generar riquesa. L’anàlisi d’aquests tres eixos 
i, sobretot, de les interaccions entre si ens han d’ajudar a respondre preguntes com ara: les 
accions de la societat i l’economia com afecten l’ambient? El nostre entorn com condiciona 
l’estructura econòmica i social? Quines relacions hi ha entre l’economia i les persones? De 
quina manera es gestiona el nostre territori? Si en voleu més detalls, al final d’aquest llibret 
hi trobareu una representació gràfica del marc conceptual. 

Al capdavall, l’Observatori té el repte d’aportar informació d’utilitat per conèixer la Garrotxa 
i augmentar la resiliència territorial, és a dir, la capacitat d’adaptació als factors de canvi, 
interns i externs, de manera que no només es minimitzin els efectes negatius que les 
situacions adverses puguin causar sobre el territori, la població i les organitzacions, sinó 
que també puguem desenvolupar estratègies innovadores per convertir els problemes 
detectats en oportunitats. 

PRESENTACIO
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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

3,4%*

29.700€
GIRONA

3,2%*

25.700€
Garrotxa

4% *

0,7% DEL PIB DE CATALUNYA. EL PIB HA AUGMENTAT UN 3,9% EN EL DARRER ANY

29.000€

llocs de
treball

llocs de treball
 a la Garrotxa

23.704
residents a la 
Garrotxa que 

treballen 

24.101

1.622  MILIONS
D’€UROS

PIB GARROTXA
2016

2016

2016

2015

DESEMBRE 2017 

productivitat
PIB per lloc de treball

GIRONA

72.600€
Catalunya

71.600€
Garrotxa

7,9%* 0,5<%*1,2%*

71.000€

GIRONA

19.646€
Catalunya

22.337€
Garrotxa

6,5%* 7%* 6,9%*

19.216€

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 1 any
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pes economic dels sectors (% del valor afegit brut*)

16,1Milions € 

1,1%
699,5 Milions € 

 46,3%
74,7 Milions € 

5%
719,2 Milions € 

Agricultura Indústria ConstruccióServeis

 47,6%

dimensio dels centres de cotitzacio

Fins a 5 treballadors 

1.438
De 6 a 50 treballadors

473
De 51 a 250 treballadors

53
251 treballadors O més

7

1.971 a la garrotxa
total d’empreses 5.053AUTONOMS

2016

2017

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

SECTOR SERVEIS

229,2 - 15,2% > COMERÇ
     78,3 - 5,2% > SANITAT I SERVEIS SOCIALS
     77,4 - 5,1% > ACTIVITATS PROFES. CIENT. I ADMIN.
     71,1 - 4,7% > HOSTALERIA
     70,8 - 4,7% > IMMOBILIÀRIES
     51,6 - 3,4% > ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I RECREATIVES
     47,2 - 3,1% > TRANSPORTS
     38,1 - 2,5% > EDUCACIÓ
     33,3 - 2,2% > ADMIN. PUBL., DEFENSA, SEG. SOCIAL
     13,4 - 0,9% > BANCS I ASSEGURANCES
        8,8 - 0,6% > INFORMACIÓ I COMUNICACIONS
 719,2- 47,6% > TOTAL

MILIONS € -%

SECTOR INDUSTRIAL

280,2 - 18,6% > AGROALIMENTARI
      61,9 - 4,1%  > MAQUINÀRIA
      60,9 - 4,0% > PLÀSTIC
     55,3 - 3,7% > ARTS GRÀFIQUES I PAPER
     42,5 - 2,8% > PROD. FARMACÈUTICS
    41,6 - 2,8% > QUÍMICA
     39,5 - 2,6% > TÈXTIL
     37,9 - 2,5% > METAL·LÚRGIA
     27,5 - 1,8% > ENERGIA
     21,1 - 1,4% > MINERALS
     31,1 - 2,0% > ALTRES
 699,5- 46,3% > TOTAL
 

MILIONS € -%

Productivitat 83.750 € (cat 89.380 €) Productivitat 57.530 € (cat 62.640 €)

* NO S’HA DE CONFONDRE AMB PIB NI AMB FACTURACIÓ. VEGEU DEFINICIÓ DE VALOR AFEGIT BRUT A L’INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA. 

>02.1 ACTIVITAT ECONOMICA >08



Agricultura   
618 TREBALLADORS

2,6%
1.584 TREBALLADORS

Construcció

6,7%
8.662 TREBALLADORS

Indústria

 36,5%
12.841 TREBALLADORS

Serveis

 54,2%

LLOCS DE TREBALL 2017

SECTOR INDUSTRIAL

3.662 - 15,4% > AGROALIMENTARI
  862  -    3,6% > MAQUINÀRIA
  711 -    3,0% > PLÀSTIC
    688  -   2,9% > METAL·LÚRGIA
   572 -     2,4% > ARTS GRÀFIQUES I PAPER
   565 -     2,4% > TÈXTIL
   333 -    1,4% > QUÍMICA
1.270 -    5,4% > ALTRES
8.662- 36,5% > TOTAL

NRE. TREB. - %

SECTOR SERVEIS

4.116   -   17,4% > COMERÇ
1.727 -   7,3% > HOSTALERIA
1.639 -    6,9% > SANITAT I SERVEIS SOCIALS
1.533 -    6,5% > ACTIVITATS PROFESSIONALS CIENTÍFIQUES I ADMIN.
1.512 -    6,4% > ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I RECREATIVES
    707 -    3,0% > TRANSPORTS
    607 -      2,6% > ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
     602   -    2,5% > EDUCACIÓ
    398   -   1,6% > ALTRES
12.841 - 54,3% > 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

>09



>03.1 LA FEINA

contractes
TEMPORALS

Garrotxa

84,7%
Catalunya

eXPEDients 
de regulació 
d’ocupació
              

treballadors
AFECTATS

L’ANY 2017 S’HAN AUTORITZAT   
              

EXPEDIENTS 
DE REGULACIO

87,1%

56.184
POBLACIÓ

35.541
PERSONES
EN EDAT DE 
TREBALLAR
(entre 16 
i 64 anys)

26.291
POBLACIÓ
ACTIVA

9.250
POBLACIÓ 
INACTIVA *

24.101
POBLACIÓ
OCUPADA

2.190
POBLACIÓ 
ATURADA

20.643
PERSONES
MENORS DE 16 ANYS
I MAJORS DE 65 ANYS

TAXA D’OCUPACIÓ TAXA D’ATUR REGISTRAT

67,8% GARROTXA 8,3% GARROTXA
62,0% GIRONA 11,4% GIRONA
64,0% CATALUNYA 11,8% CATALUNYA

TAXA D’INACTIVITAT

26,0% GARROTXA
30,0% GIRONA
27,5% 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

4 6

RELACIO AMB L’ACTIVITAT DE LA POBLACIO 
2017

SINISTRALITAT LABORAL
l’any 2017 hi ha hagut 798 accidents laborals

> 792 lleus

> 6 grEUS

> 0 mortalS

>10

Garrotxa catalunya

1.100,2 870,5
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 2006-2017

2017
ATUR REGISTRATPERFIL DE LA PERSONA ATURADA  

Homes                                           45,6%
Dones                                           54,4%
 
Menors de 20 anys                   2,5%
de 20 a 29 anys                             11,2%
de 30 a 39 anys                              18,2%
de 40 a 49 anys                              21,0%
de 50 a 59 anys                              29,1%
de 60 a 64 anys                             18,0%
Majors de 64 anys                   0,0%

Sense titulació                            15,9%
Primer grau                             17,3%
Segon grau                                          54,3%
UNIVERSITARI                              12,5%

Agricultura                             2,1%
Indústria                                       21,5%
Construcció                             6,8%
Serveis                                        63,6%
Sense ocupació anterior     6,0%

SEXE

EDAT

NIVELL 
D’ESTUDIS

OCUPACIÓ 
ANTERIOR
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-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

NOMBRE DE CONTRACTES T.VAR. GARROTXA T.VAR. CATALUNYA

L’ANY 2017
S’HAN FORMALITZAT
19.416 CONTRACTES 
LABORALS



FACTORS DE COMPETITIVITAT DE LA GARROTXA

>04.1 COMPETITIVITAT TERRITORIAL

INDEX  FEGP* DE COMPETITIVITAT TERRITORIAL DE LES COMARQUES 
2017

EVOLUCIO DE LA POSICIO DE LA
GARROTXA

2017

Barcelonès >1
Gironès >3

Pla de l’estany >16

OSONA >9

SELVA >22

RIPOLLÈS >34
41

3 0

20

10

1

2007 2008 2009 2010 2011 2012

BAIX EMPORDÀ >26

TERRA ALTA >42

ALT EMPORDÀ >21

GARROTXA >14

Font: Elaboració pRÒPIA a parTir de les dades DE L’INFORME FEGP ELABORAT PER ACTIVA PROSPECT
* FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS

INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC> 4

SOSTENIBILITAT SOCIAL>5

DISPONIBILITAT DE POLS DE DESENVOLUPAMENT I INFRAESTRUCTURES>10

SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL> 12

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTS I COMUNICACIONS>26

DISPONIBILITAT DE SÒL I ESPAI PER A L’ACTIVITAT ECONÒMICA>30

ESPERIT EMPRENEDOR I DINAMISME EMPRESARIAL>31

VOLUM DE MERCAT I D’ACTIVITAT> 20

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 > 14 DE 42  

2014
2223 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.
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20
2016

15
2017

14

MILLOR
REGISTRE



INDICADORS GARROTXA 2017 (1/2)

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES DADES DE L’INFORME            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)

64,3

SOSTENIBILITAT 
SOCIAL

SOSTENIBILITAT 
MEDIAMBIENTAL

INDICADOR VALOR

7

7,8 7

83,0 4

4.397,5 24

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 (%)

11,8 24
49,1 10

596,8 18

1,4 25

45,4 13
109,0 24
77,2 25

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 (%)

107,1 21

74,5 24

18,3 22

47,3 33
18,7 17

INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORT I COMUNICACIONS 134,1 26

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

0,9 26

28,9 37

1,4 21

1.090,3 21

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)

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 2017 (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

110,2

DISPONIBILITAT DE POLS 
DE DESENVOLUPAMENT I 

INFRAESTRUCTURES

ACCÉS ALS MERCATS 
DE CLIENTS I PROVEÏDORS, 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

INDICADOR VALOR

5

POSICIÓ 
COMARCAL 
(SOBRE 42)

LLOCS DE TREBALL EN SERVEIS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
20,8 16
22,5 15

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

96,1 27
76,5 24

60,9 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 DE LA POBLACIÓ EN UN ANY (%)
HABITATGE INICIATS PER 1.000 HABITANTS

868,6

21

20

0,8

180,3

1,0 18

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

5,5 18

193,4

440,8
18,6

9

696,4

18

2.428,6

23
1
19

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
89,8 18

3,4 23

0,3 27

22,7 27



>05 EXPORTACIONS

La Garrotxa és la TERCERA comarca en exportacions de Girona 

PRINCIPALS SECTORS EXPORTADORS 

16% ALIMENTACIÓ I BEGUDES

14% EQUIPS

13% PREPARATS CARNIS

  8% PRODUCTES QUÍMICS  

certificats 
d’origen emesos

2.154
AUGMENT

respecte del 2016

6%
DE LES EXPORTACIONS

 DE GIRONA 

14,4%

ESTIMACIO DEL VOLUM TOTAL DE LES EXPORTACIONS

DESTÍ DE LES EXPORTACIONS

OCEANIA

1,8%
Europa 

(no membres UEM)**

3,4%
ÀSIA

28,3%
AMÈRICA

31,5%
ÀFRICA

35,0%

759 MILIONS€ 
valor 
de les 
exportacions

(***)

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
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2017



>06.1

LES 45 PRIMERES EMPRESES DE LA COMARCA SEGONS FACTURACIO*

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL SABI (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 = 678,8 total sector 50%**
Noel Alimentaria SA > 221,8
Embutidos Monter SL > 112,7
Embutidos Caseros Collell SL > 91,8
Esteban Espuña SA > 64,2
Olot Meats SA. > 25,1
Pere Porxas Pairo SL > 21,0
CARNICAS VALL DE BAS SL > 20,0
Ramon Ventula SA > 18,9
LA FAGEDA> 18,2
Beveland SA > 15,3
Carnicas J Colomer SA > 13,9
Despieces Carnicos Olot SL > 11,8
Pernils Llemena SA > 9,3
Luis Oliveras SA > 8,9
Far Jamon Serrano SA > 8,9
LIDEROU SL > 8,7
JAMONSA ESPAÑA > 8,6

>ARTS GRÀFIQUES I PAPER  = 74,5 total sector 5%
LC Paper 1881, SA > 36,9
Alzamora Packaging SA > 23,9
Cartolot SA > 13,7

>COMERÇ = 59,4 total sectoR 4% 
Comercial Masoliver Sa > 28,5
Ferros Agusti 1876 SL. > 18,9
INDUSTRIAL Agusti 1876 SL > 12,0

>CONSTRUCCIÓ= 13,4  TOTAL SECTOR  1%  
BELLAPART SA>13,4

>ENERGIA = 34,8 total sector 3%
Bassols Energia Comercial SL > 22,6 
Bassols Energia SA > 12,2

>INDÚSTRIA EXTRACTIVA = 17,5 total sector 1%
Cales de Llierca SA>17,5

>MAQUINÀRIA = 102,9 TOTAL Sector 8%
Tavil Ind SA >83,0
Masias MaquinAria SL >11,4
Ascensors Serra SA >8,5

>METAL·LÚRGIA = 13,1 total sector 1%
Tecalum SL>13,1

>PLÀSTIC = 135,4 total sector 10% 
Sacopa SAU >44,0
Resinas Olot SL>28,9
Industria técnica del plástico SA>22,3
Poltank SAU>20,8
TADESAN SL>19,3

>QUÍMIC I FARMACÈUTIC  = 109,5 TOTAL SECTOR 8%
Zoetis  M&R Spain SL>83,3
SPINREACT SA>26,2

>TÈXTIL = 79,6 TOTAL SECTOR 6%
Fluvitex SL >32,4
S Vilarrasa SA >22,3
Francisco PagEs ValentI SA >16,3
CURTIDOS BASSOLS SL >8,5

>TRANSPORTS = 51,4 TOTAL SECTOR 4% 
Transportes Tresserras SA>29,5
TranSportes Badosa SA>12,7
TranSports J PRADA SL>9,3

61%
FACTURACIÓ

DE LES EMPRESES
SABI 2016milIONS D’EUROS

POSICIÓ 1>

POSICIÓ 45>
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>06.2 RANQUING 45 VOLCANS >17

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

POSICIÓ 1>

>AGROALIMENTARI = 2.263 total sector 44%
Noel Alimentaria SA > 757
Esteban Espuña SA > 340
Embutidos Monter SL > 324
LA FAGEDA > 205
Embutidos Caseros Collell SL > 160
Pernils Llemena SA > 106
Ramon VentulÀ SA > 89
Olot Meats SA. > 70
Luis Oliveras SA > 55
Pere Porxas Pairo SL > 53
Beveland SA > 52
Far Jamon Serrano SA > 52

>ARTS GRÀFIQUES I PAPER  = 254 total sector 5%
Alzamora Packaging SA > 119
LC Paper 1881, SA > 82
AUBERT IMPRIMEIX SL > 53

>COMERÇ = 131 total sector 3%
INDUSTRIAL Agusti 1876 SL > 66
Ferros Agusti 1876 SL > 65

>CONSTRUCCIÓ = 116 TOTAL SECTOR 2%
TANÉ HERMÈTICS SL > 64
BELLAPART SA > 52

>INDÚSTRIA EXTRACTIVA = 63 total sector 1%
Cales de Llierca SA >63

>METAL·LÚRGIA = 141 total sector 3%
Tecalum SL>96
DOMOLI>45

>PLÀSTIC = 480 total sector 9%
Sacopa SAU >194
Poltank SAU>135
Industria técnica del plástico SA>  99
TADESAN SL> 52

>QUÍMIC I FARMACÈUTIC  = 333 TOTAL SECTOR 7%
Zoetis  M&R Spain SL > 235
Spinreact SA > 98

>SERVEIS A LES EMPRESES = 82 TOTAL SECTOR 2%
BUGADERIA NÚRIA > 82

>TÈXTIL = 301 TOTAL SECTOR 6%
Fluvitex SL > 110
Francisco PagEs ValentI SA >50
MITSA >50
S Vilarrasa SA > 47
HILATURAS DE CASTELLFULLIT SA > 44

>TRANSPORTS = 234 TOTAL SECTOR 5% 
Transportes Tresserras SA >104 
TranSportes Badosa SA >74
TranSports J PRADA SL >56

>ALTRES = 261 TOTAL SECTOR 5%  
GESTORA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ
A LA VELLESA D’OLOT I COMARCA SL > 84
ROYALVERD SERVICE SL > 81
ARICO FOREST SL > 49
RESANGI SL> 47
 

>MAQUINÀRIA = 453 total sector 9%
Tavil InD SA >245
Ascensors Serra SA > 83
Masias MaquinAria SL >77
MECANICAS GARROTXA SA > 48

47%
FACTURACIÓ

DE LES EMPRESES
SABI 2016

LES 45 PRIMERES EMPRESES DE LA COMARCA PER NOMBRE 
DE TREBALLADORS
2016

POSICIÓ 45>



>07 TURISME

COMPOSICIO DE L’OFERTA 2017 

435
allotjaments 

reglats

191.058

9.605
places en 

allotjaments 
reglats

172
restaurants

31
empreses 

d’activitats

8
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 

19,9% 
 de les consultes a la xarxa de Punts 

d’informació Comarcals són 
sobre la Zona Volcànica

48% 
 de les consultes sobre activitats 

a fer són sobre itineraris senderistes

Tipologia 

IMPACTE ECONOMIC

19,8%
ESPANYA

27,1%

106.980€  56% D’OCUPACIO
recaptació de l’Impost sobre 
Estades en Allotjaments 
Turístics DEL 2016

 MITJANA DELS ALLOTJAMENTS RECAPTACIÓ TAXA TURÍSTICA

Famílies           33,6%
Grups            31,0%
Parelles          23,7%
Individuals     6,0%
ALTRES               5,7%

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE TURISME GARROTXA
* AGÈNCIES QUE TENEN PER FINALITAT ATRAURE TURISTES A LA ZONA GEOGRÀFICA ON ESTAN LOCALITZADES. DUES ESTAN ACREDITADES AMB LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE

>18

53,1%
Catalunya



GIRONÈS

188.083 HAB.

BAIX EMPORDÀ

132.906 HAB.

LA SELVA

167.837 HAB.

GARROTXA

56.184 HAB.

OSONA

156.572 HAB.

pla de l’estany

31.738 HAB.

ALT EMPORDÀ

139.705 HAB.

ripollès

24.999 HAB.

GIRONÈS

BAIX 
EMPORDÀ

LA SELVA

GARROTXA

OSONA

pla 
de l’estany

ALT EMPORDÀ

ripollès

COMPARACIO AMB LES COMARQUES VEÏNES 2017

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 > 99.013
Salt > 29.836
Cassà de la Selva >10.231
La Selva 
Blanes > 38.813
Lloret de Mar > 36.878
Santa Coloma de Farners > 12.854
Osona 
Vic > 43.964
Manlleu > 20.007
Torelló > 13.995

Alt Empordà 
Figueres > 45.961
Roses > 19.216
Castelló d'Empúries > 10.791
Baix Empordà 
Palafrugell > 22.725
Sant Feliu de Guíxols > 21.721
Palamós > 17.743
Garrotxa
Olot > 34.194
LA Vall d'en Bas > 3.018
Sant Joan les Fonts > 2.931

Pla de l'Estany
Banyoles > 19.397
Porqueres > 4.594
Cornellà del Terri > 2.280
Ripollès
Ripoll > 10.611
Sant Joan les Abadesses > 3.270
Campdevànol > 3.243

més de 150.000 hab

100.000-149.999 hab

50.000-99.999 hab

menys de 50.000 hab



HABITANTS
A LA COMARCA56.184 EN 10 ANYS HA CRESCUT UN  5%| 2.677 PERSONES 

en l’Últim any HA DISMINUÏT UN  0,3%| 184 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 -15,4% 

34.194 > Olot 
3.018 > la Vall d’en Bas  
2.931 > Sant Joan les Fonts   
2.443 > Besalú  
1.764 > les Preses 
1.629 > les Planes d’Hostoles 
1.549 > Santa Pau
1.342 > Sant Feliu de Pallerols 
1.265> la Vall de Bianya 
   951 > Castellfollit de la Roca 
    919 > Montagut i Oix  

852 > Sant Jaume de Llierca  
783 > Tortellà
475 > Riudaura   
423 > Maià de Montcal   
409 > Argelaguer 
363 > Sant Aniol de Finestres 
318 > Mieres 
228 > Sant Ferriol 
181 > Beuda  
147 > Sales de Llierca 

>01.2 POBLACIO

DENSITAT DE POBLACIO
GARROTXA >76,5 hab./km2

GIRONA >132,4    hab./km2

CATALUNYA> 234,3 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

2017

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

>20

14,9 %

60,9 %

8,8%



>01.3 POBLACIO

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

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

18%
Olot

13,6% 93
nacionalitats

garrotxa

Garrotxa

13,8%
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 2017  POBLACIÓ: 56.184
CATALUNYA 2017  POBLACIÓ: 7.555. 830

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 22,6% 
DE LES LLARS 
NOMÉS HI VIU 
UNA PERSONA.

1 de cada 4 PERSONES MAJORS 
DE 65 ANYS VIU SOLA

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

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

DISTRIBUCIO PER GRUPS D’EDAT I SEXE 2017



>02.1 SERVEIS SOCIALS

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

ATENCIO SOCIAL BASICA 2017

Problemàtiques ateses

ATENCIO A LA POBRESA I A L’EXCLUSIO SOCIAL 

6.739 

25,9

persones BENEFICIÀRIES DEL 
servei d’atenció social bàsica 

2.252
persones beneficiàries 

del Centre de Distribució

 d’Aliments

INFORMES PER
EVITAR TALLS DE 
SUBMINISTRAMENT379

INFORMES PER
EVITAR LA PÈRDUA 
DE L’HABITATGE20

INFANTS I ADOLESCENTS
HAN REBUT SUPORT 
EDUCATIU151

139
INFANTS ATESOS PER 

NECESITATS ALIMENTÀRIES 

FORA DEL PERÍODE ESCOLAR

4.300 
àpats oferts AL 
menjador social  

12 AL DIA

42% 58%

38,6%
Salut

18,0%
Econòmiques

13,8%
Laborals

10,5%
MANCANCES

SOCIALS

7,3%
Discapacitats

4,1%
Habitatge

2,8%
Aprenentatge

22,6%
MAJORS DE 85 ANYS

66%
RESIDENTS A OLOT

2,0%
Sospita de 

maltractament

2,9%
Altres

485.682,4€
destinats a atendre  3.044
AJUDES D’urgènciA social 

 a la Garrotxa 

>22

AL DIA 



495
USUARIS

REBEN EL SERVEI 
D’AJUDA A 
DOMICILI

119
PERSONES
REBEN EL 

SERVEI D’ÀPATS
A DOMICILI

408
PERSONES 

TRASLLADADES
REGULARMENT AMB

EL SERVEI DE 
TRANSPORT ADAPTAT

1.235
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

18
PERSONES

REFUGIADES 
ACOLLIDES A LA 

GARROTXA

119
ACTIVITATS  DE 

SENSIBILITZACIÓ

ALS CENTRES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

2.6415
PROCESSOS

PARTICIPATIUS

368
PERSONES 

COL·LABORADORES
ALUMNES

SENSIBILITZATS

30
PROPOSTES

ITINERARI CREENCES I RELIGIONS

11
ENTITATS

1.260
ALUMNES

ATENCIO A LES NECESSITATS DE RELACIO

438
PERSONES VALORADES 
PER DEFINIR EL GRAU DE 
DISCAPACITAT 4%

REDUCCIÓ RESPECTE de 
L’ANY ANTERIOR

DEPENDÈNCIA

306
PERSONES VALORADES 
PER DEFINIR EL GRAU DE 
DEPENDÈNCIA 2,9%

73%

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

117
PLACES PÚBLIQUES
DE CENTRE DE DIA

D’OCUPACIÓ DE LES 
PLACES PÚBLIQUES
DE CENTRE DE DIA

ATENCIO A LES NECESSITATS D’AUTONOMIA 2017

>23

1.037
FAMÍLIES ATESES
EN ELS DIFERENTS 
SERVEIS I PROJECTES

54% FÍSIQUES
26% MIXTES
20% 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 2016-17

FINALITZACIO DELS ESTUDIS OBLIGATORIS

RESULTATS PROVES ACCES A LA UNIVERSITAT. NOTA MITJANA

TRAJECTÒRIA DESPRÉS DE L’ESO

EDUCACIO

Garrotxa 
53,1% 
Catalunya
37,0%

ACREDITACIÓ DE 4T D’ESO

JUNY 2017

0-3 ANYS

92,1% GARROTXA

GARROTXA : 6,81
98,3% APROVATS

CATALUNYA: 6,44
95,3% APROVATS

Garrotxa 
92,2% 
Catalunya
90,7%

3-6 ANYS

88,9% CATALUNYA

48%
Batxillerat

40%
Cicles 

formatius de 
Grau Mitjà

6%
Desconegut

3%
Repetidors ESO

3%
Pla de 

Transició al 
TrebalL

>24



>03.2      
CICLES FORMATIUS A LA GARROTXA (MATRICULES)
CURS 2016-17

EDUCACIO

ESTUDIS UNIVERSITARIS CURSATS PELS GARROTXINS (MATRICULES)
CURS 2017-18

48,6%

Ciències socials i 
jurídiques

523
19,8%

Ciències de la 
salut

213
14,4%

Enginyeria i 
arquitectura

155
7,3%

Arts 
i humanitats

78
9,9%
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 2016/17  

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

GRAU MITJÀ
89
57

100
31
33
44
28
26
23
63
0

24
36
0

554

GRAU SUPERIOR
163
101
36
55
47
35
43
39
40
0

56
30
8

17
670

TOTAL
252
158
136
86
80
79
71
65
63
63
56
54
44
17

1224

PERCENTATGE
20,6%
12,9%
11,1%
7,0%
6,5%
6,4%
5,8%
5,3%
5,1%
5,1%
4,6%
4,4%
3,6%
1,4%

100,0%



CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 70%
GRAU UNIVERSITARI O ALTRES ESTUDIS SUPERIORS 18%

PREPARACIÓ PER A ACCÉS AL GRAU SUPERIOR 6%
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 1%

ALTRES 5% 

>03.2      
INSERCIÓ LABORAL DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2017

EDUCACIO

FONT: ENQUESTA FETA A 359 JOVES GRADUATS EN FP, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS O ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE DISSENY DELS 6 CENTRES EDUCATIUS D’OLOT 

>26

·  ELS GRADUATS DE CICLE SUPERIOR O ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE DISSENY, UN 58% ESTAN TREBALLANT I UN 15% ESTUDIANT I TREBALLANT
· EN EL CAS DELS GRADUATS DE CICLE MITJÀ, UN 69% CONTINUA ESTUDIANT (UN 15% HO COMPAGINA AMB LA FEINA) 

41%
TREBALLANT

38%
ESTUDIANT

15%
ESTUDIANT

I TREBALLANT

6%
BUSCANT 

FEINA

SITUACIÓ ALS 6 MESOS DE LA GRADUACIÓ

RELACIÓ DE LA FEINA AMB ELS ESTUDIS

ACCÉS A LA FEINA

RELACIONADA AMB 
EL CICLE QUE VAN ESTUDIAR

74%
CONSIDERA QUE EL CICLE

 ELS HA FACILITAT L’OBTENCIÓ DE LA FEINA

75%

A TRAVÉS DEL CENTRE ON VA FER 
EL CICLE FORMATIU

38%
a través d’amics,

coneguts o familiars

25%
ALTRES

18%
PRESENTANT EL CURRÍCULUM  

PER INICIATIVA PRÒPIA

19%

TIPUS DE CONTRACTE SALARI

TEMPORAL

66%
A TEMPS COMPLET

60%
DE 900 A 1.200€

42%
FINS A 899 €

10%
DE 1.200 A 1.500€

41%
MÉS DE 1.500€

7%



>04 LLENGUA

FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA  A PARTIR DE DADES DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - SC D’OLOT-LA GARROTXA

APRENENTATGE DEL CATALA 2017

530
INSCRITS

70%
NIVELLS

INICIALS I BÀSICS

43% | 230 alumnes PROVenen D’AMÈRICA CENTRAL I DEL SUD 

15% | 81 ALUMNES PROVENEN D’ÀFRICA 

13% | 72 ALUMNES PROVENEN D’EUROPA

10% | 54 ALUMNES PROVENEN D’ÀSIA - ÍNDIA

66% | 350 DONES

34% | 180 HOMES

23
EMPRESES PÀGINES 

REVISADES

ACREDITACIÓ: 
EMPRESA LINGÜÍSTICAMENT RESPONSABLE

10 D’OLOT I 13 DE LA RESTA  DE LA GARROTXA

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

>27

OLOT 72
2015

NACIONALITATS

DIVERSITAT LINGUISTICA

85
2017

A OLOT ES PARLEN 58 LLENGÜES  INCLOENT CATALÀ I CASTELLÀ. 
CONTINUA HAVENT-HI 5 GRANS LLENGÜES: PANJABI, ROMANÈS, XINÈS MANDARÍ, ÀRAB I SONINKÉ

54
2015

LLENGÜES

58
2017

DIVERSITAT DE L’ALUMNAT

LLENGUA I EMPRESA

466



>05.1 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 2017
RECURSOS

CONSUM DE RECURSOS
2016

ATENCIO PRIMARIA 

visites ANUALS

1.484

76,1%

6,1

76,3%

1.294

83,4%

8,4

91,6%

1.152

82,4%

7,8

97,5%

1.090

82,1%

8,3

98,3%

1.423*

* DADES DEL 2014

76%*

6,1

60,3%

Pacients assignats 
per metge de família

% de població atesa

Freqüentació
(VISITES / ANY/ PACIENT)

Accessibilitat 
(% cites en 5 DIES)

376.507

1.448
 AL DIA AL DIA 

59
atencions domiciliàries ANUALS

15.374

ABS
Olot

ABS
Besalú

ABS
Sant Joan les 

FontS

ABS
LES VALLS Catalunya

>28

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 

82,7%

80,0% CATALUNYA

RECEPTES PER 
HABITANT

158,3€

176,9 CATALUNYA

MEDICACIÓ HOSPITALÀRIA
PER HABITANT

98,7€

114,9 CATALUNYA



>05.2 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) I INSTITUT 
D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

HOSPITAL SOCIOSANITARI

SATISFACCIÓ DELS USUARIS
NOTA SOBRE 10

HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA 2017 

ESTADES 
18.900

4.859 altes

400 naixements

2.906 intervencions quirúrgiques MAJORS 

2.452 intervencions quirúrgiques menors

35.315 visites d’urgència > 96,7 AL DIA

74.046 visItes de consultes externes > 203 AL DIA

>29

HOSPITALITZACIONS
PER 100 HABITANTS 

11,8

11,1 CATALUNYA

ESTADES PER 
100.000 HABITANTS

113,2

125,1 CATALUNYA

URGÈNCIES
PER 100 HABITANTS 

59,1

43,5 CATALUNYA

PACIENTS 
EN LLARGA

 ESTADA 

70%
PACIENTS 
EN CURES 

PAL·LIATIVES

8%
PACIENTS 
EN MITJA 
ESTADA 

22%

CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA

8,8

8,6 CATALUNYA

SALUT MENTAL

9
facultatius

10
professionals de 

suport

56% 
Salut mental adults

6.502 ASSISTÈNCIES 2.234 ASSISTÈNCIES 2.933 ASSISTÈNCIES

19% 
Centre d’Atenció i 

Seguiment a les 
addiccions

25% 
Salut mental 

infantojuvenil

11.669 assistències, de les quals:



>06 ESPORTS

FONT: INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT (IMELO)  * DE GESTIÓ DIRECTA PER PART DE L’ IMELO
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ESPORT FEDERAT. OLOT 2017

USOS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS*. OLOT 2016/17

ESPORTISTES

3.284
ESPORTS

21
CENTRE EXCURSIONISTA OLOT

COMPTABILITZATS A BANDA 

SOCIS

VEGADES  QUE UN ESPORTISTA FA ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ

1.834
CLUBS

33

5O%
PAVELLONS ESPORTIUS

PLA DE LLACS

21%
PISCINA MUNICIPAL

17%
CAMP DE FUTBOL

PLA DE BAIX

12%
ESTADI D’ATLETISME

64% 36% 60% 40%

PARTICIPACIÓ PER CATEGORIES I GÈNERE

PARTICIPANTS

700

600

500

400

300

200

100

0
PREBENJAMÍ

7-8 ANYS
BENJAMÍ

9-10 ANYS
ALEVÍ

11-12 ANYS
INFANTIL

13-14 ANYS
CADET

15-16 ANYS
JUVENIL

17-18 ANYS
SÉNIOR

+18 ANYS
MASCULÍ FEMENÍ

233.637



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€

>07 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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100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

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



31,7%  Robatori amb força

26,4%  Furts

21,5%  Estafes

16%      Danys

1,5%     Robatori amb violència / intimidació

1%         Robatori i furt d’ús vehicle

1,9%     Resta de delictes contra el patrimoni

>08 SEGURETAT

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

NOMBRE D’EFECTIUS 2017  

ACTIVITAT POLICIAL
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SERVEIS PER 
DEMANDES CIUTADANES

10.349
CONTROLS
 POLICIALS

1.743
VEHICLES

IDENTIFICATS
PERSONES

IDENTIFICADES

1.122 2.876

DELICTES CONTRA EL PATRIMONI

1.610

PERSONES
DETINGUDES

159

DELICTES

ACCIDENTS DE TRANSIT 2017

GARROTXA

2,6 X 1.000
HABITANTS

CATALUNYA

3,7 X 1.000*
HABITANTS

GARROTXA

36 X 1.000
HABITANTS

CATALUNYA

67 X 1.000
HABITANTS

MOSSOS D’ESQUADRA + POLICIA LOCAL

ACCIDENTS

287 1
MORTAL

13
GREUS

273
LLEUS



PROCEDIMENTS CIVILS

PROCEDIMENTS PENALS

PRODECIMENTS PENALS DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

TOTAL

VARIACIÓ RESPECTE DEL 2016

237

243

16

496

6%

SENTÈNCIES

239

1.498

90

1.827

43%

AUTOS

717

12

0

729

4%

DECRETS

+19 %

>09

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA  A PARTIR DE DADES DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA. SECRETARIA DE COORDINACIÓ PROVINCIAL DE girona

* NOTA: ALGUNS EXPEDIENTS ES TRANSFORMEN O REINICIEN

ENTRADA D’ASSUMPTES JUDICIALS A LA GARROTXA 2017

RESOLUCIO D’ASSUMPTES JUDICIALS

PROCEDIMENTS CIVILS

PROCEDIMENTS PENALS

PRODECIMENTS PENALS DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

TOTAL

673

483

39

1.195

EN TRÀMIT 
A L’INICI
d’any

EN TRÀMIT 
AL FINAL 
d’any*

1.056

1.876

161

3.093

ENTRATS

1.003

2.022

167

3.192

RESOLTS

741

372

33

1.146

ASSUMPTES JUDICIALS PENDENTS

JUSTICIA

HAN ENTRAT 3.093 
ASSUMPTES JUCIALS 
ALS JUTJATS D’OLOT
I LA GARROTXA

34%
Procediments 

civils

1.056  1.876 161
61%
PROCEDIMENTS 

PENALS

5%
PROCEDIMENTS 

PENALS DE 
VIOLÈNCIA 
CONTRA LA 

DONA

+8%
Procediments 

civils

-4%
ELS CASOS 

PENDENTS HAN 
DISMINUÏT EN EL 

DARRER ANY

36882 50
+24%

PROCEDIMENTS 
PENALS

+45%
PROCEDIMENTS 

PENALS DE VIOLÈNCIA 
CONTRA LA DONA

D’ASSUMPTES JUDICIALS

EVOLUCIÓ 2016-2017

>33



>10.1 CULTURA >34

OFERTA CULTURAL 2017

RESPOSTA DE LA CIUTADANIA 

103 31
ESPECTACLES
PROFESSIONALS
D’ARTS ESCÈNIQUES

2 A LA SETMANA

CONCERTS

3,7 A LA SETMANA

XERRADES
I PRESENTACIONS
DE LLIBRES

3,8 A LA SETMANA

EXPOSICIONS

2,6 AL MES
193 198

6 PERÍODES DE RESIDÈNCIA
43 RESIDENTS

40 ACTIVITATS A LA COMARCA

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

69.992
ENTRADES VENUDES DE 

REPRESENTACIONS TEATRALS

21.123
D’OCUPACIÓ RESPECTE A
L’AFORAMENT DISPONIBLE ALS
ESPECTACLES DE PAGAMENT

75%

PRÉSTECS

266
ACTIVITAT DIÀRIA DE LA BIBLIOTECA

2,8M€

INVERSIÓ TOTAL
EN CULTURA

EL 7,5% DEL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT D’OLOT
ES DESTINA A CULTURA

79€ PER OLOTÍ EN
INVERSIÓ CULTURAL

7,5% 79€

FINANCAMENT I OCUPACIO 

7 FESTIVALS

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



115

37% 
MÉS SEGUIDORS

18% 
MÉS SEGUIDORS

44% 
MÉS SEGUIDORS

>10.2 CULTURA >35

ACTIVITATS 2017

12.347 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 2016

98.281
EXEMPLARS FORMEN EL FONS
DE LA BIBLIOTECA D’OLOT

#olotcultura

2016 2017

1,3% 

ACTIVITATS CULTURALS
DIRIGIDES ESPECIALMENT
A TOTA LA FAMÍLIA

193 CONCERTS
varietat d’estils

60%

ORGANITZATS PER
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

40%

ORGANITZATS PER ENTITATS
I PROMOTORS PRIVATS

ÒPERA GòSPEL

BLUES POÈTIC

POP

ROCK

JAZZ RELIGIÓS
CLÀSSIC

TRADICIONAL

DIES AMB ACTIVITAT A L’ANY

SALA 
EL TORÍN113

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



FONT: DECLARACIÓ ÚNICA AGRÀRIA (DUN). DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

NOTA: LES XIFRES SóN APROXIMADES, ATÈS QUE PEr als MUNICIPIS AMB 3 O MENYS EXPLOTACIONS PER TIPUS DE BESTIAR NO ES COMPTABILITZEN LES DADES, PER SECRET ESTADÍSTIC

CULTIUS AGRICOLES

SUPERFÍCIE DECLARADA DE LES 6 ESPÈCIES MÉS CULTIVADES (HA)

EXPLOTACIONS RAMADERES I PLACES DE BESTIAR

1.302
ORDI

1.036
BLAT DE MORO

707
BLAT TOU

694
USERDA

303
COLZA

936
RAIGRÀS

230 203
EXPLOTacions

87 76 4172

boví porcí conillscabrum

31.455 2.392 5.399 89.099 7.28925.559

LES 6 ESPÈCIES MÉS CULTIVADES S’APROFI-
TEN COM A FARRATGE O BÉ EL GRA
VA DESTINAT A LA FABRICACIÓ DE PINSO. 
PER TANT, TENEN UNA VINCULACIÓ DIRECTA 
AMB LES EXPLOTACIONS RAMADERES.

ovíèquids

places de bestiar

>01 AGRICULTURA I RAMADERIA >36



>02 CLIMATOLOGIA / AIGUA

DADES DE CLIMATOLOGIA OLOT 
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TEMPERATURA MITJANA

674 MM
21,1

37,0

11 DIES
PRECIPITACIÓ TOTAL

       a l’any amb més de 20 MM

-8,5

78 DIES
MÍNIM de lA TEMPERATURA mÍNIMA 

amb mENYS de 0ºC 

106 DIES
MÀXIM DE LA TEMPERATURA MÀXIMA

AMB TEMPERATURA MÀXIMA DE MÉS DE 25ºC 

ÍNDEX DE QUALITAT IBMWP DE MACROINVERTEBRATS

QUALITAT DE L’AIGUA SUPERFICIAL 

MOLT BONA        18%
BONA                     41%
MITJANA            29 %
DEFICIENT          12 %
DOLENTA                 0%
 

59%
DELS 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) i el servei meteorològic de catalunya 



45%
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FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I IDESCAT

MINISTERI DE FOMENT, GENERALITAT DE CATALUNYA I DIPUTACIÓ DE GIRONA

RESIDUS / MOBILITAT

PRODUCCIO DE RESIDUS 2016

GRAU DE SELECCIO DE RESIDUS 2016

XARXA VIARIA

>38

 HABITANT / DIA

DELS RESIDUS MUNICIPALS GENERATS A LA 
GARROTXA SE SELECCIONEN

13A
LA GARROTXA OCUPA La 13A POSICIÓ

ENTRE LES COMARQUES CATALANES EN GRAU DE 
SELECCIÓ DE RESIDUS 

1,40 KG
FAMÍLIA /ANY

2.044 KG
catalunya 1,36

LONGITUD

CARRETERES I VIES
DE TITULARITAT SUPRAMUNICIPAL

328,9 KM 
percentatge de les vies d’accés rodat

26%

LONGITUD

vials rodats 
interurbans

930 KM 
percentatge de les vies d’accés rodat

74%
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FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE L’àrea d’urbanisme del consell comarcal de la garrotxa

ENERGIA

INSTAL·LACIONS DE GENERACIO D’ENERGIA ELECTRICA A LA COMARCA. 2012 

>39

CONSUM D’ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL

% PRODUCCIÓ

MINICENTRALS
HIDRÀULIQUES

EL 2012 LA GARROTXA ERA CLARAMENT DEFICITÀRIA EN PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA.
LES INSTAL·LACIONS LOCALS VAN GENERAR 97.329MWH, AIXÒ SUPOSAVA

 NOMÉS EL 65 % DEL CONSUM ELÈCTRIC DELS SECTORS DOMÈSTIC I TERCIARI.

11

CONSUM DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

2005 | 7.228.180 KWH

CONSUM DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

2005 | 7.438.040 KWH

2011 | 11.056.489 KWH
2017 | 5.270.609 KWH

9%
% PRODUCCIÓ

FOTOVOLTAIQUES
INJECCIÓ A LA XARXA

29

2%
% PRODUCCIÓ

COGENERACIÓ

4

89%

2011 | 6.643.810 KWH
2017 | 6.109.211 KWH



4,64€
DE BENEFICI

PER CADA 100€
INVERTITS

1,23
RÀTIO DE LIQUIDITAT

>01 ACTORS > LES EMPRESES

FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DEL SABI 2016.

ANALISI DE BALANCOS AGREGATS DE LES EMPRESES DE LA GARROTXA 2016

RENDIBILITAT ECONOMICA I FINANCERA EQUILIBRI FINANCER

BENEFICIS DEL CONJUNT DE LES EMPRESES 

ESTRUCTURA DEL BALANC

ACTIU
NO CORRENT

47,6%
PATRIMONI
NET

56,3%
PASSIU NO CORRENT 16,7%

PASSIU CORRENT

27,0%

ACTIU
CORRENT

52,4%

Per A cada 100 € invertits, les 
empreses han obtingut 4,64€ 
de benefici 
(abans d’interessos i impostos)

Per A cada 100 € de recursos 
(propis I FINANÇAMENT), les 
empreses n’han obtingut 8,22 de 
benefici net.

El marge de benefici mitjà de les 
empreses és d’un 5,43%

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

>40

250 M€

200 M€

150 M€

100 M€

50 M€

OM€
2011 2012 2013 2014 2015 2016

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.) 2016

DISTRIBUCIO DEL PRESSUPOST DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS 

PRESSUPOST TOTAL

79.482.691€ 

LOCALS DE LA GARROTXA
DE LES ADMINISTRACIONS

45,1%
35,9 MILIONS €

16,2 MILIONS €

9,9 MILIONS €

8,7 MILIONS €

8,7 MILIONS €

INCREMENT DEL 3,5% RESPECTE DEL 2015

20,4%

12,5%
11,0%

10,9%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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
... un estudi d'arquitectura d'Olot ha guanyat el Premi Pritzker, màxim reconeixement, considerat 
el Nobel de l'arquitectura, per la seva trajectòria des del 1988, després d’haver exercit una forta 
influència en l’arquitectura internacional? (Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta. RCR 
Arquitectes)

... un concessionari olotí revalida per vuitena vegada el premi Global Awards de millor concessio-
nari Nissan d’Espanya? (Olot Motor, concessionari oficial Nissan a Olot)

... una empresa garrotxina ha guanyat el Premi Internacional Façade a la innovació  en façanes, per 
la marquesina d’entrada de l’Hotel Berkeley a Londres? (Bellapart)

... un garrotxí ha rebut el premi ADN Emprèn en la categoria ADN-Smartclean,  reconeixement a 
una trajectòria d’emprenedoria en el camp de les tecnologies netes (Cleantech) o les tecnologies 
intel·ligents (Smart tech)? (Francesc Comino, fundador d’ Icatech Innova, Wattia i Webatt)

ADMINISTRACIONS
... set administracions locals de la Garrotxa han obtingut el Reconeixement d’Administració 
Oberta, uns guardons que entrega l’AOC i que premien els ajuntaments i consells comarcals que 
destaquen en la implantació de l’Administració digital a les seves organitzacions?
(Ajuntaments de Riudaura, Maià de Montcal, Santa Jaume de Llierca, la Vall de Bianya, les Preses i  
Sant Joan les Fonts, i Consell Comarcal de la Garrotxa)

... deu ajuntaments garrotxins han estat guardonats amb les Flors d’Honor que reconeixen la seva 
aposta per la millora de l’espai urbà en el marc del moviment Viles Florides?
(Olot amb quatre flors; Sant Joan les Fonts amb tres flors i el premi a la millor rotonda florida de 
Catalunya; la Vall d’en Bas amb tres flors; Besalú, les Preses, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau i la 
Vall de Bianya amb dues flors, i Riudaura i Sant Jaume de Llierca amb una flor)

SOCIETAT CIVIL
... un club olotí va rebre el guardó corresponent a la categoria “Esport català al món”, en la 1a 
Edició dels Guardons de la Fundació Catalana per a l’Esport per la seva contribució a augmentar la 
presència de l’esport català a nivell internacional? (Club Patinatge Artístic Olot, que ha guanyat 11 
títols mundials i 12 d’europeus)

AGENTS D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT
...  un institut garrotxí ha obtingut el Premi a la Col·laboració Empresa-Formació Professional, 
atorgat per PIMEC com a reconeixement per la seva col·laboració amb el teixit empresarial i amb el 
territori. (Institut la Garrotxa)

... un garrotxí, juntament amb dos alumnes més de Tarragona i Barcelona,  guanyen l’Audi 
Creativity Challenge, pel projecte Wherever you want, que permet compartir concerts en directe 
amb realitat mixta interactiva, premiats amb una estada d’un mes a Silicon Valley?
(Joan Plana, membre de DIP Team i alumne de primer de batxillerat de l’Institut Montsacopa)

... alumnes d’un centre olotí han guanyat més de 10 premis diferents pels seus treballs creatius en 
àmbits com la il·lustració, el disseny interior o l’arquitectura efímera? (Escola d’Art i Superior de 
Disseny d’Olot)

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

SABIES QUE...?

RECONEIXEMENT >42



CONCLUSIONS



ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC 
Es consolida l’important dinamisme de l’economia comarcal, ja que el PIB de 2016 és un 3,9% 
superior al de 2015, i suposa el tercer any consecutiu de creixement. A més, es manté com una 
de les comarques capdavanteres en el dinamisme econòmic, ja que la variació interanual del 
PIB suposa el 8è major increment en el conjunt de les comarques catalanes. El bon comporta-
ment que han tingut els grans sectors econòmics al llarg de l’any fa pensar que el 2017 es pot 
mantenir la bona dinàmica de l’economia comarcal, especialment gràcies a l’evolució de 
l’ocupació en el sector industrial, amb un creixement superior a la mitjana catalana, i amb 
l’acceleració del ritme de recuperació de la construcció, que iguala els nivells catalans.  El bon 
comportament d’aquests dos sectors contraresta bona part de la moderació viscuda al sector 
terciari. D’altra banda, durant el 2015 s’experimenta un notable avenç de les rendes, que 
registren el valor més elevat de la sèrie i repliquen el mateix comportament que han tingut les 
rendes al conjunt de Catalunya. 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA  
Tots els grans sectors presenten una evolució positiva al llarg de l’any 2017, i hi destaca el bon 
comportament de la construcció, que accelera el ritme de creixement fins al 5,3%, al mateix 
nivell que al conjunt català, i es converteix en el sector més dinàmic a la comarca. La indústria 
és l’altre gran sector que creix de forma intensa, el 4,1%, per sobre de la dinàmica que presenta 
a Catalunya. Els dos subsectors industrials més importants, l’alimentació, begudes i tabac, i la 
fabricació de maquinària i equipament mecànic són els que mostren més dinamisme, i 
incrementen l’ocupació en un 7,1% i 7,3%, respectivament, i en ambdós casos superen la 
dinàmica registrada a nivell català. La metal·lúrgia i la fabricació de productes metàl·lics accelera 
el ritme de creixement fins al 5,4%, i es converteix en el tercer subsector industrial més destacat. 
Mentrestant, la fabricació de cautxú i plàstic es contrau la segona meitat de l’any i cau fins al 
6,3%. En canvi, el sector serveis modera la seva expansió i deixa enrere els increments 
interanuals superiors al 3% per situar-se en el 2,2% el darrer trimestre. La desacceleració s’apre-
cia de forma més significativa en el comerç, que tan sols creix l’1,1%, així com les activitats 
vinculades al sector públic, que marquen nous màxims d’ocupació, però perden dinamisme 
(1,3% més). Els serveis empresarials i immobiliaris i l’hostaleria són els subsectors més dinàmics 
dins dels serveis, perquè creixen el 4,6% i el 3,7% interanual, respectivament.

Per contra, el bon comportament de l’ocupació no es trasllada al teixit empresarial, que durant 
aquest període inicia una tendència descendent, i cau un 1,4% en acabar l’any.

MERCAT DE TREBALL
La recuperació de l’ocupació es consolida aquest 2017, supera lleugerament els nivells anteriors 
a la crisi econòmica i assoleix un nou màxim històric dels nivells d’ocupació de la comarca. El 
treball assalariat és el principal impulsor de la creació d’ocupació, si bé aquest se situa lleugera-
ment per sota del conjunt del Principat. El treball autònom, per la seva banda, presenta una 
evolució molt més moderada, però el seu comportament resulta més positiu que al conjunt 
català, on s’ha estancat.  Així, el treball autònom manté un pes important dins del mercat de 
treball de la comarca. L’augment de l’ocupació ve acompanyat d’una davallada destacada del 
nombre de persones desocupades, que disminueix el 12,8% el quart trimestre de l’any, i deixa 
la taxa d’atur en el 7,8%, 4 punts inferior a la taxa catalana. L’augment de l’ocupació és superior 
a l’increment demogràfic de la comarca, cosa que consolida l’equilibri entre l’activitat producti-
va i residencial, i comporta més oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten 
les taxes d’ocupació i activitat, de les més elevades de Catalunya (4a i 6a, respectivament). 
Novament, el punt negatiu en l’evolució dels indicadors laborals el marca el repunt de la 
sinistralitat iniciat el 2014 i que s’ha intensificat durant aquest darrer any.

COMERÇ EXTERIOR 
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori repre-
senta prop d’un 15% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a Àfrica, Amèrica i Àsia), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte 
de les dades de 2016  han tingut un creixement del 6%. El valor estimat anual és de 758,83 
milions d’€ (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 2017 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 CETS. El nombre 
d’empreses turístiques és de 783, 21 més que l’any passat, a causa del creixement sobretot dels 
habitatges d’ús turístic i restaurants, i malgrat un petit retrocés del nombre de bars. La recapta-
ció de l’impost sobre estades en allotjaments turístics ha crescut de manera considerable, cosa 
que no es pot explicar només pel creixement de l’ocupació dels allotjaments (56% mitjana 
d’ocupació enfront del 55% de l’any 2106), sinó que obligatòriament s’ha d’explicar per l’incre-
ment del nombre d’allotjaments que recapten aquest impost. Segons les estimacions, ha 
crescut en un 9% el nombre de visitants informats. La major part han estat famílies provinents 
en un 53% de Catalunya, un 27% de mercats internacionals i un 20% de la resta de l’Estat. El 
2017 hi ha acreditades amb la CETS 28 empreses turístiques de diferents tipologies, d’entre les 
quals  les dues úniques agències de viatges acreditades de l’Estat espanyol, i 11 empreses més 
estan en procés d’acreditació. Aquesta dada converteix la Garrotxa, i en concret el seu Parc 
Natural, que n’és el titular, en un dels que aplica la CETS amb més empreses acreditades de tot 
Europa.

D’altra banda, s’han fet les darreres inversions del Pla de foment territorial del turisme en la 
millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha continuat poten-
ciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i esdeveniments de petit format), Natu-
ra-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant 
d’un sector divers que experimenta un creixement i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT

POBLACIÓ 
Aquest 2017  la població a la comarca de la Garrotxa ha crescut de 185 persones respecte de 
l’any passat. És un creixement discret que recupera la dinàmica creixent dels últims deu anys.  
L’envelliment és la principal característica de la població garrotxina, especialment entre les 
persones de més de 85 anys, que supera la taxa catalana (3% vs. 4,3%). Aquest sobreenvelli-
ment és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment la població femenina 
superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir dels setanta anys i, a mesura que 
avança l’edat,  s’eixampla encara més la diferència a favor de la proporció de dones.
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.630 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,6% de la població total a la Garrotxa i el 18,02% a Olot. El 
80,8% de la població estrangera a la comarca viu a Olot. La Garrotxa és una comarca amb 
persones de 93 nacionalitat diferents. L’ Índia (17,5%), el Marroc (13,8%) i  la Xina (11,2%) són les 
nacionalitats amb més població. Destaca Hondures dins les sis més destacades, amb un 7% 
del total de la població estrangera. D’aquesta, un 71,4% són dones. 
Finalment, el nombre de persones nascudes a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 
2.923 persones.
 
SERVEIS SOCIALS 
El 2017 s’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, 
especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part important 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 socioe-
conòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 20,6% del total (11.565 
persones), i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 21,1% són persones més 
grans de 85 anys (2.450). Aquesta situació d'envelliment i sobreenvelliment de la comarca 
suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a serveis socials sigui per temes 
relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència. 

EDUCACIÓ  
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys es consolida i se situa en el 53% 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 al curs passat, i la llista d’espera s’ha reduït 
de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acrediten l’ESO 
és superior a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya. Tot i això, és urgent donar una resposta 
integral a tots els joves que no finalitzen amb èxit l’etapa d’educació obligatòria dins dels 
centres de secundària. Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la 
Garrotxa, un any més, és la del batxillerat (48,30%). Tot i això, veiem un augment significatiu 
dels joves que decideixen seguir el seu itinerari formatiu a través de l’oferta de CFGM. Una altra 
dada preocupant i que augmenta lleugerament aquest any és el nombre de joves que abando-
nen el sistema educatiu en aquest impàs. 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 98%. Si ens fixem quines són les 
famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, pel que fa als CFGM 
o CFAM, la família de Sanitat és la que acull més alumnes. Per contra, 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 d’ Humanitats i Ciències Socials, seguida de molt a prop per la 
modalitat de Ciències i Tecnologia. 

INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP
Segons l’estudi “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals” només el 6% dels alumnes 
graduats en FP, Ensenyaments Artístics o Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny l’any 
2017 en algun dels centres de la comarca, està buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha 
realitzat una enquesta d’inserció laboral a 359 joves de la promoció de l’any 2017, sis mesos 
després d’ haver-se graduat. Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, 
Escola Pia Olot i Kreas, centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries.
Un 56% dels joves graduats ha trobat ocupació, mentre que un 38% continua estudiant. Si 
només ens fixem en els graus superiors o en els Ensenyaments Superiors de Disseny el percen-
tatge que està en actiu puja fins al 73% . Quant als graduats en cicle mitjà és destacable que un 
69% continua estudiant un grau superior.
Referent a la feina, un 75% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat la 
incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sional són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contracte, el 
66% són temporals, enfront d'un 27% que són indefinits i el 7% restant treballa pel seu compte.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Durant el curs 2017-18, un total de 1.082 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un grau 
universitari, prop d’un centenar menys que el curs passat. El 36,76% ho fan a la Universitat de 
Girona; un 6,22% a la Universitat de Vic; un 15,23% a la Universitat de Barcelona; el 9,97% 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 Jurídiques, 

que l’any passat suposava un 46,3% dels estudiants i enguany presenta un lleuger augment 
amb un 48,6%. També igual que l’any passat, el segon lloc l’ocupen els graus de Ciències de la 
Salut, amb un 19,8%. El tercer lloc, amb un 14,4%, l’ocupen els estudis d’Enginyeria i Arquitectu-
ra. Els graus de Ciències augmenten un punt i se situen gairebé al 10%. Per últim, els graus 
d’Arts i Humanitats també es mantenen amb un 7,2%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2017-18 són: ADE, Psicologia i Educació 
Infantil.

SANITAT  
La utilització dels serveis públics de salut a la Garrotxa ha persistit durant el 2017 més elevada 
que en el conjunt de Catalunya i l’activitat en general s’ha mantingut sense grans canvis, 
excepte en l’augment progressiu de la utilització del servei d’urgències. 
Quant a l’Hospital, l’índex d’ingressos evitables ha seguit essent un dels millors de Catalunya, i 
destaca un menor nombre d’hospitalitzacions de pacients amb problemàtica de salut mental.
Pel que fa a l’atenció primària, es manté una major accessibilitat en comparació als resultats de 
Catalunya, i aquest any varen superar l’acreditació de l’ABS de Sant Joan les Fonts i la de les 
Valls d’en Bas i Hostoles.
Com a noves accions i millores podem destacar la creació de la Unitat de Salut Mediambiental 
Pediàtrica, l’elaboració d’un programa d’atenció a la incontinència fecal d’abast comarcal i la 
introducció del Programa d’atenció psicològica a les tres ABS rurals.

LLENGUA 
Es manté la diversitat lingüística a Olot i continuen havent-hi  cinc grans llengües, a més del 
català i el castellà (per ordre): el panjabi, el romanès, el xinès mandarí, l’àrab i el soninké.
Augmenta el nombre de persones que provenen d’Amèrica Central i del Sud, amb dues 
conseqüències importants: increment dels parlants que tenen el castellà com a primera llengua 
i feminització de la societat (majoritàriament són dones).
Es manté un flux constant d’arribada de persones que fa que molta gent s’inscrigui als cursos 
bàsics (90 h per llei), però no hi ha continuïtat en la formació de llengua.

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 
La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte/pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Enguany serà el tercer any que exposem les dades a 
l’Observatori;  aquest període ens dona la perspectiva per comprovar que del 2015 al 2017, hem 
tingut un lleuger augment dels fets delictius, una tònica, però, que és general a Catalunya.
Durant el 2017 el global de Catalunya va ser de 67 delictes per 1.000 habitants, i a la Garrotxa 
la taxa va situar-se amb 36 delictes per 1.000 habitants, un lleuger augment respecte del 2016 
de 30 delictes per cada mil habitants.
Aquest lleuger ascens ve determinat, d’una banda, pels robatoris amb força sobre les coses, 
com els robatoris a l’interior de vehicles en zones lúdiques (gorgues) i el robatori interior de 
domicili, que l’últim trimestre del 2017 va augmentar lleugerament i, per altra banda, els furts, 

la majoria dels quals  de telèfons mòbils. Finalment, un fet delinqüencial  que  no necessària-
ment  incideix sobre les persones i/o les coses  són els delictes informàtics, com ara les estafes, 
les targetes clonades, les vendes fictícies, etc.
Al llarg del 2017, igual com el 2016, hem tingut una incidència baixa dels robatoris a empreses 
ubicades en els diferents polígons industrials de la comarca. 
Arribats a aquest punt, i després de veure’n l’evolució, caldria fer una reflexió que ens ajudaria 
a millorar la nostra seguretat: ens preocupem molt de reforçar les nostres instal·lacions físiques, 
de la casa, de les naus industrials, etc., però  descuidem una porta principal i molt important 
com és la connexió a la xarxa  informàtica. 
Fent una valoració global, podem dir que malgrat tenir aquest petit augment de 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, atès que s’està gairebé a 
la meitat 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 patrullatges 
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 activi-
tats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania sobre la nova amenaça que són 
les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot  
La tecnologia col·labora en l’augment de la seguretat. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olot ha 
invertit en la instal·lació de dos nous lectors de matrícula. En l’actualitat són tres els lectors de 
matrícula que cobreixen les tres principals vies d’accés a la ciutat. Aquesta instal·lació permet 
entrar matrícules de vehicles sospitosos i d’interès policial, tant per a la Policia Municipal com 
per al cos de Mossos d’Esquadra. El sistema alerta en temps real la central de la Policia Munici-
pal quan un vehicle de la llista entra a la ciutat.
 La seguretat viària en els nuclis de població és una de les principals responsabilitats de les 
policies locals. L’accidentalitat amb ferits greus o morts s’ha reduït lleugerament el 2017 
respecte del 2016. Les dades del 2016 eren d’un mort i sis ferits greus, mentre que les del 2017 
són d’una persona morta i de quatre ferits greus en accident de circulació.
Preocupava el nombre d’atropellaments de vianants, que s’han reduït per tercer any consecutiu 
(20, 19, 16).

JUSTÍCIA
L’any 2017 han entrat 3.093 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 34% són 
procediments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 61% són 
procediments penals i el 5% procediments penals de violència contra la dona. L’entrada 
d’assumptes judicials ha incrementat un 19% respecte del 2016. 
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 496 sentències (increment del 6% respecte 
de l’any anterior), 1.825 autos (increment del 43%) i 729 decrets (increment del 4%).  

A finals de 2017 els jutjats d’Olot registren un total de 1.146 casos pendents, xifra que represen-
ta una disminució del 4% en relació a un any abans
 
HABITATGE 
L’economia catalana durant l’any 2017 ha mantingut el mateix nivell de creixement que l’any 
passat. El PIB de la construcció també ha crescut, fins i tot ha accelerat el seu ritme de creixe-
ment respecte de l’any anterior. La construcció d’habitatges a Catalunya (segons els visats i els 
certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
de Catalunya) ha canviat la tendència decreixent i sembla que pot iniciar el camí cap a la 
normalització d’unes xifres més adaptades a les necessitats reals de la població. L’any 2017 es 
varen iniciar un total d’11.340 habitatges a tot Catalunya, un 36,35% més que l’any anterior, i 
se’n varen acabar 6.892. El creixement en els inicis d’habitatge també s’ha produït tant a la 
comarca com a Olot en un 25,58% i un 52,00%, respectivament. 
El mercat immobiliari residencial presenta dinàmiques diferents segons si es tracta del mercat 
de compravenda o del mercat de lloguer. El mercat de compravenda mostra signes de certa 
recuperació, amb creixements positius en el nombre d’habitatges venuts i un increment mode-
rat dels preus; pel que fa al mercat de lloguer, la dinàmica també és creixent: el nombre de 
contractes formalitzats ha crescut lleugerament respecte de l’any 2016 i l’import del lloguer 
mensual ha crescut de forma més significativa.

CULTURA 
Tot i la rebaixa pressupostària d’un 7% respecte de l’any anterior, durant l’any 2017 Olot ha 
continuïtat oferint una programació i oferta cultural basada en l’equilibri entre la qualitat i la 
quantitat. S’han programat novament més de 100 espectacles d’arts escèniques (1,5 per 
setmana) i gairebé 200 concerts musicals de tots els estils (quasi 4 per setmana), dels quals el 
60% han estat organitzats per l’Administració local i el 40% per entitats privades.
Quant a la resposta de la ciutadania, és cert que les dades posen de relleu un cert descens 
respecte de l’any anterior, però estaria motivat per diferents raons: d’una banda, per exem-
ple,eltancament per reformes de gener a juny del Museu de la Garrotxa, que ha propiciat una 
lleugera davallada de la xifra total de visitants als Museus d’Olot (69.992 respecte dels 75.000 
de 2016); de l’altra, la lleugera disminució del nombre d’espectacles o concerts programats fruit 
de la rebaixa de pressupost, que ha repercutit, consegüentment, en el nombre final d’especta-
dors  (-3%), o, finalment, el descens en el consum cultural experimentat al país a partir dels fets 
del primer d’octubre.
Pel que fa a la lectura, la Biblioteca Marià Vayreda continua essent un dels vaixells insígnia 
d’Olot Cultura. Cal destacar que s’hi van incrementar els fons en un 1,01%, i que en aquest 
moment hi ha 98.281 exemplars. El 2017 s’ha caracteritzat també per mantenir un important 
esforç en comunicació, amb l’objectiu d’informar a tothom de la programació cultural. Com a 
dada cal destacar la línia ascendent en les dades de seguidors de Facebook, Instagran i Twitter, 
aquest últim amb un increment del 44%.
Cal destacar, també, la definitiva consolidació de festivals com Sismògraf, Mot o Lluèrnia, que 
s’han convertit ja en pols de referència cultural del país, o el treball del primer any de la 

Residència Faber, que ha acollit més de 83 professionals d’arreu del món de diferents discipli-
nes i ha organitzat, amb ells, més de 40 xerrades i/o activitats a la comarca.

ESPORTS 
En aquesta edició s’ha analitzat, d’una banda, l’esport federat dels clubs d’Olot i, de l’altra, l’ús 
de les instal·lacions esportives municipals (IEMS).  La pràctica de l’esport federat implica un 
vincle directe amb l’entitat esportiva i amb la federació corresponent. El 2017 hi ha un total de 
3.284 esportistes, englobats en 33 clubs esportius i que practiquen 21 esports diferents (futbol, 
bàsquet, vòlei, hoquei, tennis, tennis taula, patinatge, gimnàstica, horseball o bàsquet a cavall, 
ciclisme, pesca, skate o patinar, caça, rugbi, escacs, orientació, atletisme, motociclisme, criquet, 
taekwondo i natació). A més, caldria tenir en compte, també, el Centre Excursionista d’Olot, que 
acredita 1.089 socis masculins i 736 de femenins. Un 64% dels esportistes federats són homes 
i un 36% dones. Si ho analitzem per categories, veurem que en totes, des de prebenjamí, hi ha 
més federats masculins que femenins, però cal destacar que aquesta diferència s’accentua 
considerablement en edat sènior (a partir dels 18 anys).
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament les instal·lacions esportives 
municipals (IEMS), és a dir, que és el responsable del funcionament ordinari de la instal·lació, 
confecció d’horaris, manteniment, neteja, etc. i els usuaris, entitats i/o privats només han de fer 
les sol·licituds pertinents i abonar les taxes aprovades per l’IMELLO.  En la temporada 16-17 se 
n’han fet 233.627 usos (vegades que un esportista fa ús de la instal·lació): un 50% correspon als 
pavellons esportius Pla de Llacs, un 21% a la piscina municipal, un 17% als camp de futbol Pla 
de Baix i un 12% a l’estadi d’atletisme. 

MEDIAMBIENT
DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
La densitat de població de la Garrotxa és de 76,2 habitants/km2 , mentre que la del conjunt 
de Catalunya és de 234,3 habitants/km2. Per municipis, predominen aquells que tenen 
densitats de població inferiors a 50 habitants/km2.
La suma de sòl urbà i sòl no urbanitzable de la Garrotxa representa el 7% de la superfície comarcal.
Segons dades obtingudes a partir de la Declaració Única Agrària (DUN), el municipi de la 
Garrotxa que té més superfície declarada és el de la Vall d’en Bas (1.414 ha). Els sis cultius 
més conreats, el 2017, a la Garrotxa han estat:  ordi (1.301,88 ha), blat de moro (1.036,26 ha), 
raigràs (935,57 ha), blat tou (706,76 ha), userda (694,43 ha) i, ja a una certa distància, colza 
(303,09 ha). D’aquests cultius, el blat de moro té una certa tendència a la baixa, mentre que 
el raigràs ha experimentat un lleuger increment de la superfície cultivada.
En relació amb les explotacions ramaderes, en el període 2011-2017, s’observa una lleugera 
disminució del nombre d’explotacions de bestiar boví (de 256, el 2011, s’ha passat a 230, el 
2017), que s’ha traduït també en un lleu descens en el nombre de places (de 34.490 el 2011 
a 31.455 el 2017). Això es pot interpretar pel tancament d’explotacions petites. En canvi, les 
explotacions d’oví, pel que fa el nombre total s’han mantingut (172), però en canvi ha baixat 
el nombre de caps de bestiar (33.835 a 25.559). Una tendència justament a la inversa són les 

explotacions de porcí, amb el mateix nombre d’explotacions (77) però que han incrementat 
força la capacitat (de 64.391 a 89.099).
La Vall d’en Bas és el municipi que registra més places de bestiar boví i oví; en canvi Monta-
gut lidera les places de bestiar  porcí, cabrum i d’èquids.
Pel que fa a la Carta europea de turisme sostenible (CETS), s’ha passat de les 19 empreses 
acreditades el 2009 a les 36 actuals. Totes aquestes empreses treballen conjuntament amb 
entitats de la comarca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per a una gestió 
responsable, sostenible i de qualitat del turisme a la comarca de la Garrotxa.

CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana del 2017 (de les catorze estacions que proveeixen dades) ha estat de 631 
mm. Aquest valor és un 18% inferior a la mitjana de la pluviometria comarcal dels darrers anys, 
que és de 852 mm.

AIGUA
Amb dades dels darrers set anys, el consum total d’aigua per a l’ús domèstic a la comarca es 
manté constant, mentre que l’ús industrial s’incrementa un 12%. En l’àmbit català, la Garrotxa 
és la tretzena comarca amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota els 116 que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 88% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2017, segons els índexs biològics, 
presenten una qualitat “molt bona”, “bona” o “mitjana” i la resta, “deficient”.
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2017, excepte una, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor considerat normal (50mg/l). La concentració total de 
nitrats segueix la tendència a la baixa dels últims anys.
Pel que fa a nivells piezomètrics dels aqüífers, la davallada per a l’any 2017 ha estat important.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un 
descens. A partir de 2014, la tendència en la producció és a l’alça, tant al territori català com a a 
la Garrotxa, on el 2016 creix un 2,7%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 45,4%. Argelaguer 
és el municipi de la comarca amb un nivell de selecció més elevat, amb el 57% dels residus 
seleccionats, i el conjunt català té un grau de selecció del 39%.
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa 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 els darrers dos 
anys, però, la producció de residus industrials a la comarca s’ha tornat a incrementar (un 15% el 2016).

ENERGIA
Pel que fa a la producció local d’energia elèctrica, el 2012, només quatre instal·lacions de 
cogeneració produïen més del 89% de l’energia elèctrica que es generava a la comarca, mentre 
que les fotovoltaiques, tot i ser més nombroses, no arribaven al 2%.

Pel que fa al consum d’electricitat de les instal·lacions municipals (enllumenat públic i equipa-
ments), en els darrers anys s’han fet accions per millorar-ne l’eficiència. El consum elèctric del 
2017 s’ha reduït un 36% respecte del de 2011.
La totalitat dels ajuntaments de la Garrotxa compren energia elèctrica amb garantia d’origen 
renovable a les empreses comercialitzadores. Els 11.379.821 kWh consumits per l’enllumenat 
públic i els equipaments municipals no han comportat l’emissió de cap tona de CO2.
Sobre el consum d’enllumenat públic del 2017, el conjunt dels municipis de la comarca han 
consumit 6.109.211 kWh. Si comparem el consum anual d’enllumenat respecte a la superfície de 
sòl urbà de cada municipi, queda clar que com més compacte és el municipi més reduït és el 
consum de l’enllumenat.

MOBILITAT
Les vies de titularitat estatal, catalana  i de la Diputació de Girona suposen només un 26% de 
la xarxa viària comarcal, mentre que el 74% restant corresponen a camins rurals, que són de 
titularitat municipal.
Els quilòmetres de camins rurals estan directament relacionats amb la superfície del terme 
municipal. Els tres municipis amb més quilòmetres de carreteres i camins de la Garrotxa són: 
Montagut i Oix (130 km), la Vall d’en Bas, (142 km) i la Vall de Bianya (185 km).
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ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC 
Es consolida l’important dinamisme de l’economia comarcal, ja que el PIB de 2016 és un 3,9% 
superior al de 2015, i suposa el tercer any consecutiu de creixement. A més, es manté com una 
de les comarques capdavanteres en el dinamisme econòmic, ja que la variació interanual del 
PIB suposa el 8è major increment en el conjunt de les comarques catalanes. El bon comporta-
ment que han tingut els grans sectors econòmics al llarg de l’any fa pensar que el 2017 es pot 
mantenir la bona dinàmica de l’economia comarcal, especialment gràcies a l’evolució de 
l’ocupació en el sector industrial, amb un creixement superior a la mitjana catalana, i amb 
l’acceleració del ritme de recuperació de la construcció, que iguala els nivells catalans.  El bon 
comportament d’aquests dos sectors contraresta bona part de la moderació viscuda al sector 
terciari. D’altra banda, durant el 2015 s’experimenta un notable avenç de les rendes, que 
registren el valor més elevat de la sèrie i repliquen el mateix comportament que han tingut les 
rendes al conjunt de Catalunya. 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA  
Tots els grans sectors presenten una evolució positiva al llarg de l’any 2017, i hi destaca el bon 
comportament de la construcció, que accelera el ritme de creixement fins al 5,3%, al mateix 
nivell que al conjunt català, i es converteix en el sector més dinàmic a la comarca. La indústria 
és l’altre gran sector que creix de forma intensa, el 4,1%, per sobre de la dinàmica que presenta 
a Catalunya. Els dos subsectors industrials més importants, l’alimentació, begudes i tabac, i la 
fabricació de maquinària i equipament mecànic són els que mostren més dinamisme, i 
incrementen l’ocupació en un 7,1% i 7,3%, respectivament, i en ambdós casos superen la 
dinàmica registrada a nivell català. La metal·lúrgia i la fabricació de productes metàl·lics accelera 
el ritme de creixement fins al 5,4%, i es converteix en el tercer subsector industrial més destacat. 
Mentrestant, la fabricació de cautxú i plàstic es contrau la segona meitat de l’any i cau fins al 
6,3%. En canvi, el sector serveis modera la seva expansió i deixa enrere els increments 
interanuals superiors al 3% per situar-se en el 2,2% el darrer trimestre. La desacceleració s’apre-
cia de forma més significativa en el comerç, que tan sols creix l’1,1%, així com les activitats 
vinculades al sector públic, que marquen nous màxims d’ocupació, però perden dinamisme 
(1,3% més). Els serveis empresarials i immobiliaris i l’hostaleria són els subsectors més dinàmics 
dins dels serveis, perquè creixen el 4,6% i el 3,7% interanual, respectivament.

Per contra, el bon comportament de l’ocupació no es trasllada al teixit empresarial, que durant 
aquest període inicia una tendència descendent, i cau un 1,4% en acabar l’any.

MERCAT DE TREBALL
La recuperació de l’ocupació es consolida aquest 2017, supera lleugerament els nivells anteriors 
a la crisi econòmica i assoleix un nou màxim històric dels nivells d’ocupació de la comarca. El 
treball assalariat és el principal impulsor de la creació d’ocupació, si bé aquest se situa lleugera-
ment per sota del conjunt del Principat. El treball autònom, per la seva banda, presenta una 
evolució molt més moderada, però el seu comportament resulta més positiu que al conjunt 
català, on s’ha estancat.  Així, el treball autònom manté un pes important dins del mercat de 
treball de la comarca. L’augment de l’ocupació ve acompanyat d’una davallada destacada del 
nombre de persones desocupades, que disminueix el 12,8% el quart trimestre de l’any, i deixa 
la taxa d’atur en el 7,8%, 4 punts inferior a la taxa catalana. L’augment de l’ocupació és superior 
a l’increment demogràfic de la comarca, cosa que consolida l’equilibri entre l’activitat producti-
va i residencial, i comporta més oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten 
les taxes d’ocupació i activitat, de les més elevades de Catalunya (4a i 6a, respectivament). 
Novament, el punt negatiu en l’evolució dels indicadors laborals el marca el repunt de la 
sinistralitat iniciat el 2014 i que s’ha intensificat durant aquest darrer any.

COMERÇ EXTERIOR 
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori repre-
senta prop d’un 15% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a Àfrica, Amèrica i Àsia), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte 
de les dades de 2016  han tingut un creixement del 6%. El valor estimat anual és de 758,83 
milions d’€ (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 2017 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 CETS. El nombre 
d’empreses turístiques és de 783, 21 més que l’any passat, a causa del creixement sobretot dels 
habitatges d’ús turístic i restaurants, i malgrat un petit retrocés del nombre de bars. La recapta-
ció de l’impost sobre estades en allotjaments turístics ha crescut de manera considerable, cosa 
que no es pot explicar només pel creixement de l’ocupació dels allotjaments (56% mitjana 
d’ocupació enfront del 55% de l’any 2106), sinó que obligatòriament s’ha d’explicar per l’incre-
ment del nombre d’allotjaments que recapten aquest impost. Segons les estimacions, ha 
crescut en un 9% el nombre de visitants informats. La major part han estat famílies provinents 
en un 53% de Catalunya, un 27% de mercats internacionals i un 20% de la resta de l’Estat. El 
2017 hi ha acreditades amb la CETS 28 empreses turístiques de diferents tipologies, d’entre les 
quals  les dues úniques agències de viatges acreditades de l’Estat espanyol, i 11 empreses més 
estan en procés d’acreditació. Aquesta dada converteix la Garrotxa, i en concret el seu Parc 
Natural, que n’és el titular, en un dels que aplica la CETS amb més empreses acreditades de tot 
Europa.

D’altra banda, s’han fet les darreres inversions del Pla de foment territorial del turisme en la 
millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha continuat poten-
ciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i esdeveniments de petit format), Natu-
ra-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant 
d’un sector divers que experimenta un creixement i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT

POBLACIÓ 
Aquest 2017  la població a la comarca de la Garrotxa ha crescut de 185 persones respecte de 
l’any passat. És un creixement discret que recupera la dinàmica creixent dels últims deu anys.  
L’envelliment és la principal característica de la població garrotxina, especialment entre les 
persones de més de 85 anys, que supera la taxa catalana (3% vs. 4,3%). Aquest sobreenvelli-
ment és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment la població femenina 
superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir dels setanta anys i, a mesura que 
avança l’edat,  s’eixampla encara més la diferència a favor de la proporció de dones.
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.630 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,6% de la població total a la Garrotxa i el 18,02% a Olot. El 
80,8% de la població estrangera a la comarca viu a Olot. La Garrotxa és una comarca amb 
persones de 93 nacionalitat diferents. L’ Índia (17,5%), el Marroc (13,8%) i  la Xina (11,2%) són les 
nacionalitats amb més població. Destaca Hondures dins les sis més destacades, amb un 7% 
del total de la població estrangera. D’aquesta, un 71,4% són dones. 
Finalment, el nombre de persones nascudes a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 
2.923 persones.
 
SERVEIS SOCIALS 
El 2017 s’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, 
especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part important 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 socioe-
conòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 20,6% del total (11.565 
persones), i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 21,1% són persones més 
grans de 85 anys (2.450). Aquesta situació d'envelliment i sobreenvelliment de la comarca 
suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a serveis socials sigui per temes 
relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència. 

EDUCACIÓ  
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys es consolida i se situa en el 53% 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 al curs passat, i la llista d’espera s’ha reduït 
de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acrediten l’ESO 
és superior a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya. Tot i això, és urgent donar una resposta 
integral a tots els joves que no finalitzen amb èxit l’etapa d’educació obligatòria dins dels 
centres de secundària. Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la 
Garrotxa, un any més, és la del batxillerat (48,30%). Tot i això, veiem un augment significatiu 
dels joves que decideixen seguir el seu itinerari formatiu a través de l’oferta de CFGM. Una altra 
dada preocupant i que augmenta lleugerament aquest any és el nombre de joves que abando-
nen el sistema educatiu en aquest impàs. 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 98%. Si ens fixem quines són les 
famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, pel que fa als CFGM 
o CFAM, la família de Sanitat és la que acull més alumnes. Per contra, 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 d’ Humanitats i Ciències Socials, seguida de molt a prop per la 
modalitat de Ciències i Tecnologia. 

INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP
Segons l’estudi “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals” només el 6% dels alumnes 
graduats en FP, Ensenyaments Artístics o Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny l’any 
2017 en algun dels centres de la comarca, està buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha 
realitzat una enquesta d’inserció laboral a 359 joves de la promoció de l’any 2017, sis mesos 
després d’ haver-se graduat. Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, 
Escola Pia Olot i Kreas, centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries.
Un 56% dels joves graduats ha trobat ocupació, mentre que un 38% continua estudiant. Si 
només ens fixem en els graus superiors o en els Ensenyaments Superiors de Disseny el percen-
tatge que està en actiu puja fins al 73% . Quant als graduats en cicle mitjà és destacable que un 
69% continua estudiant un grau superior.
Referent a la feina, un 75% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat la 
incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sional són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contracte, el 
66% són temporals, enfront d'un 27% que són indefinits i el 7% restant treballa pel seu compte.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Durant el curs 2017-18, un total de 1.082 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un grau 
universitari, prop d’un centenar menys que el curs passat. El 36,76% ho fan a la Universitat de 
Girona; un 6,22% a la Universitat de Vic; un 15,23% a la Universitat de Barcelona; el 9,97% 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 Jurídiques, 

que l’any passat suposava un 46,3% dels estudiants i enguany presenta un lleuger augment 
amb un 48,6%. També igual que l’any passat, el segon lloc l’ocupen els graus de Ciències de la 
Salut, amb un 19,8%. El tercer lloc, amb un 14,4%, l’ocupen els estudis d’Enginyeria i Arquitectu-
ra. Els graus de Ciències augmenten un punt i se situen gairebé al 10%. Per últim, els graus 
d’Arts i Humanitats també es mantenen amb un 7,2%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2017-18 són: ADE, Psicologia i Educació 
Infantil.

SANITAT  
La utilització dels serveis públics de salut a la Garrotxa ha persistit durant el 2017 més elevada 
que en el conjunt de Catalunya i l’activitat en general s’ha mantingut sense grans canvis, 
excepte en l’augment progressiu de la utilització del servei d’urgències. 
Quant a l’Hospital, l’índex d’ingressos evitables ha seguit essent un dels millors de Catalunya, i 
destaca un menor nombre d’hospitalitzacions de pacients amb problemàtica de salut mental.
Pel que fa a l’atenció primària, es manté una major accessibilitat en comparació als resultats de 
Catalunya, i aquest any varen superar l’acreditació de l’ABS de Sant Joan les Fonts i la de les 
Valls d’en Bas i Hostoles.
Com a noves accions i millores podem destacar la creació de la Unitat de Salut Mediambiental 
Pediàtrica, l’elaboració d’un programa d’atenció a la incontinència fecal d’abast comarcal i la 
introducció del Programa d’atenció psicològica a les tres ABS rurals.

LLENGUA 
Es manté la diversitat lingüística a Olot i continuen havent-hi  cinc grans llengües, a més del 
català i el castellà (per ordre): el panjabi, el romanès, el xinès mandarí, l’àrab i el soninké.
Augmenta el nombre de persones que provenen d’Amèrica Central i del Sud, amb dues 
conseqüències importants: increment dels parlants que tenen el castellà com a primera llengua 
i feminització de la societat (majoritàriament són dones).
Es manté un flux constant d’arribada de persones que fa que molta gent s’inscrigui als cursos 
bàsics (90 h per llei), però no hi ha continuïtat en la formació de llengua.

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 
La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte/pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Enguany serà el tercer any que exposem les dades a 
l’Observatori;  aquest període ens dona la perspectiva per comprovar que del 2015 al 2017, hem 
tingut un lleuger augment dels fets delictius, una tònica, però, que és general a Catalunya.
Durant el 2017 el global de Catalunya va ser de 67 delictes per 1.000 habitants, i a la Garrotxa 
la taxa va situar-se amb 36 delictes per 1.000 habitants, un lleuger augment respecte del 2016 
de 30 delictes per cada mil habitants.
Aquest lleuger ascens ve determinat, d’una banda, pels robatoris amb força sobre les coses, 
com els robatoris a l’interior de vehicles en zones lúdiques (gorgues) i el robatori interior de 
domicili, que l’últim trimestre del 2017 va augmentar lleugerament i, per altra banda, els furts, 

la majoria dels quals  de telèfons mòbils. Finalment, un fet delinqüencial  que  no necessària-
ment  incideix sobre les persones i/o les coses  són els delictes informàtics, com ara les estafes, 
les targetes clonades, les vendes fictícies, etc.
Al llarg del 2017, igual com el 2016, hem tingut una incidència baixa dels robatoris a empreses 
ubicades en els diferents polígons industrials de la comarca. 
Arribats a aquest punt, i després de veure’n l’evolució, caldria fer una reflexió que ens ajudaria 
a millorar la nostra seguretat: ens preocupem molt de reforçar les nostres instal·lacions físiques, 
de la casa, de les naus industrials, etc., però  descuidem una porta principal i molt important 
com és la connexió a la xarxa  informàtica. 
Fent una valoració global, podem dir que malgrat tenir aquest petit augment de 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, atès que s’està gairebé a 
la meitat 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 patrullatges 
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 activi-
tats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania sobre la nova amenaça que són 
les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot  
La tecnologia col·labora en l’augment de la seguretat. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olot ha 
invertit en la instal·lació de dos nous lectors de matrícula. En l’actualitat són tres els lectors de 
matrícula que cobreixen les tres principals vies d’accés a la ciutat. Aquesta instal·lació permet 
entrar matrícules de vehicles sospitosos i d’interès policial, tant per a la Policia Municipal com 
per al cos de Mossos d’Esquadra. El sistema alerta en temps real la central de la Policia Munici-
pal quan un vehicle de la llista entra a la ciutat.
 La seguretat viària en els nuclis de població és una de les principals responsabilitats de les 
policies locals. L’accidentalitat amb ferits greus o morts s’ha reduït lleugerament el 2017 
respecte del 2016. Les dades del 2016 eren d’un mort i sis ferits greus, mentre que les del 2017 
són d’una persona morta i de quatre ferits greus en accident de circulació.
Preocupava el nombre d’atropellaments de vianants, que s’han reduït per tercer any consecutiu 
(20, 19, 16).

JUSTÍCIA
L’any 2017 han entrat 3.093 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 34% són 
procediments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 61% són 
procediments penals i el 5% procediments penals de violència contra la dona. L’entrada 
d’assumptes judicials ha incrementat un 19% respecte del 2016. 
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 496 sentències (increment del 6% respecte 
de l’any anterior), 1.825 autos (increment del 43%) i 729 decrets (increment del 4%).  

A finals de 2017 els jutjats d’Olot registren un total de 1.146 casos pendents, xifra que represen-
ta una disminució del 4% en relació a un any abans
 
HABITATGE 
L’economia catalana durant l’any 2017 ha mantingut el mateix nivell de creixement que l’any 
passat. El PIB de la construcció també ha crescut, fins i tot ha accelerat el seu ritme de creixe-
ment respecte de l’any anterior. La construcció d’habitatges a Catalunya (segons els visats i els 
certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
de Catalunya) ha canviat la tendència decreixent i sembla que pot iniciar el camí cap a la 
normalització d’unes xifres més adaptades a les necessitats reals de la població. L’any 2017 es 
varen iniciar un total d’11.340 habitatges a tot Catalunya, un 36,35% més que l’any anterior, i 
se’n varen acabar 6.892. El creixement en els inicis d’habitatge també s’ha produït tant a la 
comarca com a Olot en un 25,58% i un 52,00%, respectivament. 
El mercat immobiliari residencial presenta dinàmiques diferents segons si es tracta del mercat 
de compravenda o del mercat de lloguer. El mercat de compravenda mostra signes de certa 
recuperació, amb creixements positius en el nombre d’habitatges venuts i un increment mode-
rat dels preus; pel que fa al mercat de lloguer, la dinàmica també és creixent: el nombre de 
contractes formalitzats ha crescut lleugerament respecte de l’any 2016 i l’import del lloguer 
mensual ha crescut de forma més significativa.

CULTURA 
Tot i la rebaixa pressupostària d’un 7% respecte de l’any anterior, durant l’any 2017 Olot ha 
continuïtat oferint una programació i oferta cultural basada en l’equilibri entre la qualitat i la 
quantitat. S’han programat novament més de 100 espectacles d’arts escèniques (1,5 per 
setmana) i gairebé 200 concerts musicals de tots els estils (quasi 4 per setmana), dels quals el 
60% han estat organitzats per l’Administració local i el 40% per entitats privades.
Quant a la resposta de la ciutadania, és cert que les dades posen de relleu un cert descens 
respecte de l’any anterior, però estaria motivat per diferents raons: d’una banda, per exem-
ple,eltancament per reformes de gener a juny del Museu de la Garrotxa, que ha propiciat una 
lleugera davallada de la xifra total de visitants als Museus d’Olot (69.992 respecte dels 75.000 
de 2016); de l’altra, la lleugera disminució del nombre d’espectacles o concerts programats fruit 
de la rebaixa de pressupost, que ha repercutit, consegüentment, en el nombre final d’especta-
dors  (-3%), o, finalment, el descens en el consum cultural experimentat al país a partir dels fets 
del primer d’octubre.
Pel que fa a la lectura, la Biblioteca Marià Vayreda continua essent un dels vaixells insígnia 
d’Olot Cultura. Cal destacar que s’hi van incrementar els fons en un 1,01%, i que en aquest 
moment hi ha 98.281 exemplars. El 2017 s’ha caracteritzat també per mantenir un important 
esforç en comunicació, amb l’objectiu d’informar a tothom de la programació cultural. Com a 
dada cal destacar la línia ascendent en les dades de seguidors de Facebook, Instagran i Twitter, 
aquest últim amb un increment del 44%.
Cal destacar, també, la definitiva consolidació de festivals com Sismògraf, Mot o Lluèrnia, que 
s’han convertit ja en pols de referència cultural del país, o el treball del primer any de la 

Residència Faber, que ha acollit més de 83 professionals d’arreu del món de diferents discipli-
nes i ha organitzat, amb ells, més de 40 xerrades i/o activitats a la comarca.

ESPORTS 
En aquesta edició s’ha analitzat, d’una banda, l’esport federat dels clubs d’Olot i, de l’altra, l’ús 
de les instal·lacions esportives municipals (IEMS).  La pràctica de l’esport federat implica un 
vincle directe amb l’entitat esportiva i amb la federació corresponent. El 2017 hi ha un total de 
3.284 esportistes, englobats en 33 clubs esportius i que practiquen 21 esports diferents (futbol, 
bàsquet, vòlei, hoquei, tennis, tennis taula, patinatge, gimnàstica, horseball o bàsquet a cavall, 
ciclisme, pesca, skate o patinar, caça, rugbi, escacs, orientació, atletisme, motociclisme, criquet, 
taekwondo i natació). A més, caldria tenir en compte, també, el Centre Excursionista d’Olot, que 
acredita 1.089 socis masculins i 736 de femenins. Un 64% dels esportistes federats són homes 
i un 36% dones. Si ho analitzem per categories, veurem que en totes, des de prebenjamí, hi ha 
més federats masculins que femenins, però cal destacar que aquesta diferència s’accentua 
considerablement en edat sènior (a partir dels 18 anys).
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament les instal·lacions esportives 
municipals (IEMS), és a dir, que és el responsable del funcionament ordinari de la instal·lació, 
confecció d’horaris, manteniment, neteja, etc. i els usuaris, entitats i/o privats només han de fer 
les sol·licituds pertinents i abonar les taxes aprovades per l’IMELLO.  En la temporada 16-17 se 
n’han fet 233.627 usos (vegades que un esportista fa ús de la instal·lació): un 50% correspon als 
pavellons esportius Pla de Llacs, un 21% a la piscina municipal, un 17% als camp de futbol Pla 
de Baix i un 12% a l’estadi d’atletisme. 

MEDIAMBIENT
DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
La densitat de població de la Garrotxa és de 76,2 habitants/km2 , mentre que la del conjunt 
de Catalunya és de 234,3 habitants/km2. Per municipis, predominen aquells que tenen 
densitats de població inferiors a 50 habitants/km2.
La suma de sòl urbà i sòl no urbanitzable de la Garrotxa representa el 7% de la superfície comarcal.
Segons dades obtingudes a partir de la Declaració Única Agrària (DUN), el municipi de la 
Garrotxa que té més superfície declarada és el de la Vall d’en Bas (1.414 ha). Els sis cultius 
més conreats, el 2017, a la Garrotxa han estat:  ordi (1.301,88 ha), blat de moro (1.036,26 ha), 
raigràs (935,57 ha), blat tou (706,76 ha), userda (694,43 ha) i, ja a una certa distància, colza 
(303,09 ha). D’aquests cultius, el blat de moro té una certa tendència a la baixa, mentre que 
el raigràs ha experimentat un lleuger increment de la superfície cultivada.
En relació amb les explotacions ramaderes, en el període 2011-2017, s’observa una lleugera 
disminució del nombre d’explotacions de bestiar boví (de 256, el 2011, s’ha passat a 230, el 
2017), que s’ha traduït també en un lleu descens en el nombre de places (de 34.490 el 2011 
a 31.455 el 2017). Això es pot interpretar pel tancament d’explotacions petites. En canvi, les 
explotacions d’oví, pel que fa el nombre total s’han mantingut (172), però en canvi ha baixat 
el nombre de caps de bestiar (33.835 a 25.559). Una tendència justament a la inversa són les 

explotacions de porcí, amb el mateix nombre d’explotacions (77) però que han incrementat 
força la capacitat (de 64.391 a 89.099).
La Vall d’en Bas és el municipi que registra més places de bestiar boví i oví; en canvi Monta-
gut lidera les places de bestiar  porcí, cabrum i d’èquids.
Pel que fa a la Carta europea de turisme sostenible (CETS), s’ha passat de les 19 empreses 
acreditades el 2009 a les 36 actuals. Totes aquestes empreses treballen conjuntament amb 
entitats de la comarca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per a una gestió 
responsable, sostenible i de qualitat del turisme a la comarca de la Garrotxa.

CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana del 2017 (de les catorze estacions que proveeixen dades) ha estat de 631 
mm. Aquest valor és un 18% inferior a la mitjana de la pluviometria comarcal dels darrers anys, 
que és de 852 mm.

AIGUA
Amb dades dels darrers set anys, el consum total d’aigua per a l’ús domèstic a la comarca es 
manté constant, mentre que l’ús industrial s’incrementa un 12%. En l’àmbit català, la Garrotxa 
és la tretzena comarca amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota els 116 que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 88% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2017, segons els índexs biològics, 
presenten una qualitat “molt bona”, “bona” o “mitjana” i la resta, “deficient”.
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2017, excepte una, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor considerat normal (50mg/l). La concentració total de 
nitrats segueix la tendència a la baixa dels últims anys.
Pel que fa a nivells piezomètrics dels aqüífers, la davallada per a l’any 2017 ha estat important.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un 
descens. A partir de 2014, la tendència en la producció és a l’alça, tant al territori català com a a 
la Garrotxa, on el 2016 creix un 2,7%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 45,4%. Argelaguer 
és el municipi de la comarca amb un nivell de selecció més elevat, amb el 57% dels residus 
seleccionats, i el conjunt català té un grau de selecció del 39%.
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa 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 els darrers dos 
anys, però, la producció de residus industrials a la comarca s’ha tornat a incrementar (un 15% el 2016).

ENERGIA
Pel que fa a la producció local d’energia elèctrica, el 2012, només quatre instal·lacions de 
cogeneració produïen més del 89% de l’energia elèctrica que es generava a la comarca, mentre 
que les fotovoltaiques, tot i ser més nombroses, no arribaven al 2%.

Pel que fa al consum d’electricitat de les instal·lacions municipals (enllumenat públic i equipa-
ments), en els darrers anys s’han fet accions per millorar-ne l’eficiència. El consum elèctric del 
2017 s’ha reduït un 36% respecte del de 2011.
La totalitat dels ajuntaments de la Garrotxa compren energia elèctrica amb garantia d’origen 
renovable a les empreses comercialitzadores. Els 11.379.821 kWh consumits per l’enllumenat 
públic i els equipaments municipals no han comportat l’emissió de cap tona de CO2.
Sobre el consum d’enllumenat públic del 2017, el conjunt dels municipis de la comarca han 
consumit 6.109.211 kWh. Si comparem el consum anual d’enllumenat respecte a la superfície de 
sòl urbà de cada municipi, queda clar que com més compacte és el municipi més reduït és el 
consum de l’enllumenat.

MOBILITAT
Les vies de titularitat estatal, catalana  i de la Diputació de Girona suposen només un 26% de 
la xarxa viària comarcal, mentre que el 74% restant corresponen a camins rurals, que són de 
titularitat municipal.
Els quilòmetres de camins rurals estan directament relacionats amb la superfície del terme 
municipal. Els tres municipis amb més quilòmetres de carreteres i camins de la Garrotxa són: 
Montagut i Oix (130 km), la Vall d’en Bas, (142 km) i la Vall de Bianya (185 km).
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ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC 
Es consolida l’important dinamisme de l’economia comarcal, ja que el PIB de 2016 és un 3,9% 
superior al de 2015, i suposa el tercer any consecutiu de creixement. A més, es manté com una 
de les comarques capdavanteres en el dinamisme econòmic, ja que la variació interanual del 
PIB suposa el 8è major increment en el conjunt de les comarques catalanes. El bon comporta-
ment que han tingut els grans sectors econòmics al llarg de l’any fa pensar que el 2017 es pot 
mantenir la bona dinàmica de l’economia comarcal, especialment gràcies a l’evolució de 
l’ocupació en el sector industrial, amb un creixement superior a la mitjana catalana, i amb 
l’acceleració del ritme de recuperació de la construcció, que iguala els nivells catalans.  El bon 
comportament d’aquests dos sectors contraresta bona part de la moderació viscuda al sector 
terciari. D’altra banda, durant el 2015 s’experimenta un notable avenç de les rendes, que 
registren el valor més elevat de la sèrie i repliquen el mateix comportament que han tingut les 
rendes al conjunt de Catalunya. 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA  
Tots els grans sectors presenten una evolució positiva al llarg de l’any 2017, i hi destaca el bon 
comportament de la construcció, que accelera el ritme de creixement fins al 5,3%, al mateix 
nivell que al conjunt català, i es converteix en el sector més dinàmic a la comarca. La indústria 
és l’altre gran sector que creix de forma intensa, el 4,1%, per sobre de la dinàmica que presenta 
a Catalunya. Els dos subsectors industrials més importants, l’alimentació, begudes i tabac, i la 
fabricació de maquinària i equipament mecànic són els que mostren més dinamisme, i 
incrementen l’ocupació en un 7,1% i 7,3%, respectivament, i en ambdós casos superen la 
dinàmica registrada a nivell català. La metal·lúrgia i la fabricació de productes metàl·lics accelera 
el ritme de creixement fins al 5,4%, i es converteix en el tercer subsector industrial més destacat. 
Mentrestant, la fabricació de cautxú i plàstic es contrau la segona meitat de l’any i cau fins al 
6,3%. En canvi, el sector serveis modera la seva expansió i deixa enrere els increments 
interanuals superiors al 3% per situar-se en el 2,2% el darrer trimestre. La desacceleració s’apre-
cia de forma més significativa en el comerç, que tan sols creix l’1,1%, així com les activitats 
vinculades al sector públic, que marquen nous màxims d’ocupació, però perden dinamisme 
(1,3% més). Els serveis empresarials i immobiliaris i l’hostaleria són els subsectors més dinàmics 
dins dels serveis, perquè creixen el 4,6% i el 3,7% interanual, respectivament.

Per contra, el bon comportament de l’ocupació no es trasllada al teixit empresarial, que durant 
aquest període inicia una tendència descendent, i cau un 1,4% en acabar l’any.

MERCAT DE TREBALL
La recuperació de l’ocupació es consolida aquest 2017, supera lleugerament els nivells anteriors 
a la crisi econòmica i assoleix un nou màxim històric dels nivells d’ocupació de la comarca. El 
treball assalariat és el principal impulsor de la creació d’ocupació, si bé aquest se situa lleugera-
ment per sota del conjunt del Principat. El treball autònom, per la seva banda, presenta una 
evolució molt més moderada, però el seu comportament resulta més positiu que al conjunt 
català, on s’ha estancat.  Així, el treball autònom manté un pes important dins del mercat de 
treball de la comarca. L’augment de l’ocupació ve acompanyat d’una davallada destacada del 
nombre de persones desocupades, que disminueix el 12,8% el quart trimestre de l’any, i deixa 
la taxa d’atur en el 7,8%, 4 punts inferior a la taxa catalana. L’augment de l’ocupació és superior 
a l’increment demogràfic de la comarca, cosa que consolida l’equilibri entre l’activitat producti-
va i residencial, i comporta més oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten 
les taxes d’ocupació i activitat, de les més elevades de Catalunya (4a i 6a, respectivament). 
Novament, el punt negatiu en l’evolució dels indicadors laborals el marca el repunt de la 
sinistralitat iniciat el 2014 i que s’ha intensificat durant aquest darrer any.

COMERÇ EXTERIOR 
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori repre-
senta prop d’un 15% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a Àfrica, Amèrica i Àsia), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte 
de les dades de 2016  han tingut un creixement del 6%. El valor estimat anual és de 758,83 
milions d’€ (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 2017 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 CETS. El nombre 
d’empreses turístiques és de 783, 21 més que l’any passat, a causa del creixement sobretot dels 
habitatges d’ús turístic i restaurants, i malgrat un petit retrocés del nombre de bars. La recapta-
ció de l’impost sobre estades en allotjaments turístics ha crescut de manera considerable, cosa 
que no es pot explicar només pel creixement de l’ocupació dels allotjaments (56% mitjana 
d’ocupació enfront del 55% de l’any 2106), sinó que obligatòriament s’ha d’explicar per l’incre-
ment del nombre d’allotjaments que recapten aquest impost. Segons les estimacions, ha 
crescut en un 9% el nombre de visitants informats. La major part han estat famílies provinents 
en un 53% de Catalunya, un 27% de mercats internacionals i un 20% de la resta de l’Estat. El 
2017 hi ha acreditades amb la CETS 28 empreses turístiques de diferents tipologies, d’entre les 
quals  les dues úniques agències de viatges acreditades de l’Estat espanyol, i 11 empreses més 
estan en procés d’acreditació. Aquesta dada converteix la Garrotxa, i en concret el seu Parc 
Natural, que n’és el titular, en un dels que aplica la CETS amb més empreses acreditades de tot 
Europa.

D’altra banda, s’han fet les darreres inversions del Pla de foment territorial del turisme en la 
millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha continuat poten-
ciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i esdeveniments de petit format), Natu-
ra-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant 
d’un sector divers que experimenta un creixement i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT

POBLACIÓ 
Aquest 2017  la població a la comarca de la Garrotxa ha crescut de 185 persones respecte de 
l’any passat. És un creixement discret que recupera la dinàmica creixent dels últims deu anys.  
L’envelliment és la principal característica de la població garrotxina, especialment entre les 
persones de més de 85 anys, que supera la taxa catalana (3% vs. 4,3%). Aquest sobreenvelli-
ment és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment la població femenina 
superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir dels setanta anys i, a mesura que 
avança l’edat,  s’eixampla encara més la diferència a favor de la proporció de dones.
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.630 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,6% de la població total a la Garrotxa i el 18,02% a Olot. El 
80,8% de la població estrangera a la comarca viu a Olot. La Garrotxa és una comarca amb 
persones de 93 nacionalitat diferents. L’ Índia (17,5%), el Marroc (13,8%) i  la Xina (11,2%) són les 
nacionalitats amb més població. Destaca Hondures dins les sis més destacades, amb un 7% 
del total de la població estrangera. D’aquesta, un 71,4% són dones. 
Finalment, el nombre de persones nascudes a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 
2.923 persones.
 
SERVEIS SOCIALS 
El 2017 s’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, 
especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part important 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 socioe-
conòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 20,6% del total (11.565 
persones), i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 21,1% són persones més 
grans de 85 anys (2.450). Aquesta situació d'envelliment i sobreenvelliment de la comarca 
suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a serveis socials sigui per temes 
relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència. 

EDUCACIÓ  
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys es consolida i se situa en el 53% 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 al curs passat, i la llista d’espera s’ha reduït 
de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acrediten l’ESO 
és superior a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya. Tot i això, és urgent donar una resposta 
integral a tots els joves que no finalitzen amb èxit l’etapa d’educació obligatòria dins dels 
centres de secundària. Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la 
Garrotxa, un any més, és la del batxillerat (48,30%). Tot i això, veiem un augment significatiu 
dels joves que decideixen seguir el seu itinerari formatiu a través de l’oferta de CFGM. Una altra 
dada preocupant i que augmenta lleugerament aquest any és el nombre de joves que abando-
nen el sistema educatiu en aquest impàs. 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 98%. Si ens fixem quines són les 
famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, pel que fa als CFGM 
o CFAM, la família de Sanitat és la que acull més alumnes. Per contra, 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 d’ Humanitats i Ciències Socials, seguida de molt a prop per la 
modalitat de Ciències i Tecnologia. 

INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP
Segons l’estudi “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals” només el 6% dels alumnes 
graduats en FP, Ensenyaments Artístics o Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny l’any 
2017 en algun dels centres de la comarca, està buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha 
realitzat una enquesta d’inserció laboral a 359 joves de la promoció de l’any 2017, sis mesos 
després d’ haver-se graduat. Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, 
Escola Pia Olot i Kreas, centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries.
Un 56% dels joves graduats ha trobat ocupació, mentre que un 38% continua estudiant. Si 
només ens fixem en els graus superiors o en els Ensenyaments Superiors de Disseny el percen-
tatge que està en actiu puja fins al 73% . Quant als graduats en cicle mitjà és destacable que un 
69% continua estudiant un grau superior.
Referent a la feina, un 75% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat la 
incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sional són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contracte, el 
66% són temporals, enfront d'un 27% que són indefinits i el 7% restant treballa pel seu compte.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Durant el curs 2017-18, un total de 1.082 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un grau 
universitari, prop d’un centenar menys que el curs passat. El 36,76% ho fan a la Universitat de 
Girona; un 6,22% a la Universitat de Vic; un 15,23% a la Universitat de Barcelona; el 9,97% 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 Jurídiques, 

que l’any passat suposava un 46,3% dels estudiants i enguany presenta un lleuger augment 
amb un 48,6%. També igual que l’any passat, el segon lloc l’ocupen els graus de Ciències de la 
Salut, amb un 19,8%. El tercer lloc, amb un 14,4%, l’ocupen els estudis d’Enginyeria i Arquitectu-
ra. Els graus de Ciències augmenten un punt i se situen gairebé al 10%. Per últim, els graus 
d’Arts i Humanitats també es mantenen amb un 7,2%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2017-18 són: ADE, Psicologia i Educació 
Infantil.

SANITAT  
La utilització dels serveis públics de salut a la Garrotxa ha persistit durant el 2017 més elevada 
que en el conjunt de Catalunya i l’activitat en general s’ha mantingut sense grans canvis, 
excepte en l’augment progressiu de la utilització del servei d’urgències. 
Quant a l’Hospital, l’índex d’ingressos evitables ha seguit essent un dels millors de Catalunya, i 
destaca un menor nombre d’hospitalitzacions de pacients amb problemàtica de salut mental.
Pel que fa a l’atenció primària, es manté una major accessibilitat en comparació als resultats de 
Catalunya, i aquest any varen superar l’acreditació de l’ABS de Sant Joan les Fonts i la de les 
Valls d’en Bas i Hostoles.
Com a noves accions i millores podem destacar la creació de la Unitat de Salut Mediambiental 
Pediàtrica, l’elaboració d’un programa d’atenció a la incontinència fecal d’abast comarcal i la 
introducció del Programa d’atenció psicològica a les tres ABS rurals.

LLENGUA 
Es manté la diversitat lingüística a Olot i continuen havent-hi  cinc grans llengües, a més del 
català i el castellà (per ordre): el panjabi, el romanès, el xinès mandarí, l’àrab i el soninké.
Augmenta el nombre de persones que provenen d’Amèrica Central i del Sud, amb dues 
conseqüències importants: increment dels parlants que tenen el castellà com a primera llengua 
i feminització de la societat (majoritàriament són dones).
Es manté un flux constant d’arribada de persones que fa que molta gent s’inscrigui als cursos 
bàsics (90 h per llei), però no hi ha continuïtat en la formació de llengua.

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 
La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte/pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Enguany serà el tercer any que exposem les dades a 
l’Observatori;  aquest període ens dona la perspectiva per comprovar que del 2015 al 2017, hem 
tingut un lleuger augment dels fets delictius, una tònica, però, que és general a Catalunya.
Durant el 2017 el global de Catalunya va ser de 67 delictes per 1.000 habitants, i a la Garrotxa 
la taxa va situar-se amb 36 delictes per 1.000 habitants, un lleuger augment respecte del 2016 
de 30 delictes per cada mil habitants.
Aquest lleuger ascens ve determinat, d’una banda, pels robatoris amb força sobre les coses, 
com els robatoris a l’interior de vehicles en zones lúdiques (gorgues) i el robatori interior de 
domicili, que l’últim trimestre del 2017 va augmentar lleugerament i, per altra banda, els furts, 

la majoria dels quals  de telèfons mòbils. Finalment, un fet delinqüencial  que  no necessària-
ment  incideix sobre les persones i/o les coses  són els delictes informàtics, com ara les estafes, 
les targetes clonades, les vendes fictícies, etc.
Al llarg del 2017, igual com el 2016, hem tingut una incidència baixa dels robatoris a empreses 
ubicades en els diferents polígons industrials de la comarca. 
Arribats a aquest punt, i després de veure’n l’evolució, caldria fer una reflexió que ens ajudaria 
a millorar la nostra seguretat: ens preocupem molt de reforçar les nostres instal·lacions físiques, 
de la casa, de les naus industrials, etc., però  descuidem una porta principal i molt important 
com és la connexió a la xarxa  informàtica. 
Fent una valoració global, podem dir que malgrat tenir aquest petit augment de 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, atès que s’està gairebé a 
la meitat 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 patrullatges 
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 activi-
tats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania sobre la nova amenaça que són 
les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot  
La tecnologia col·labora en l’augment de la seguretat. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olot ha 
invertit en la instal·lació de dos nous lectors de matrícula. En l’actualitat són tres els lectors de 
matrícula que cobreixen les tres principals vies d’accés a la ciutat. Aquesta instal·lació permet 
entrar matrícules de vehicles sospitosos i d’interès policial, tant per a la Policia Municipal com 
per al cos de Mossos d’Esquadra. El sistema alerta en temps real la central de la Policia Munici-
pal quan un vehicle de la llista entra a la ciutat.
 La seguretat viària en els nuclis de població és una de les principals responsabilitats de les 
policies locals. L’accidentalitat amb ferits greus o morts s’ha reduït lleugerament el 2017 
respecte del 2016. Les dades del 2016 eren d’un mort i sis ferits greus, mentre que les del 2017 
són d’una persona morta i de quatre ferits greus en accident de circulació.
Preocupava el nombre d’atropellaments de vianants, que s’han reduït per tercer any consecutiu 
(20, 19, 16).

JUSTÍCIA
L’any 2017 han entrat 3.093 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 34% són 
procediments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 61% són 
procediments penals i el 5% procediments penals de violència contra la dona. L’entrada 
d’assumptes judicials ha incrementat un 19% respecte del 2016. 
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 496 sentències (increment del 6% respecte 
de l’any anterior), 1.825 autos (increment del 43%) i 729 decrets (increment del 4%).  

A finals de 2017 els jutjats d’Olot registren un total de 1.146 casos pendents, xifra que represen-
ta una disminució del 4% en relació a un any abans
 
HABITATGE 
L’economia catalana durant l’any 2017 ha mantingut el mateix nivell de creixement que l’any 
passat. El PIB de la construcció també ha crescut, fins i tot ha accelerat el seu ritme de creixe-
ment respecte de l’any anterior. La construcció d’habitatges a Catalunya (segons els visats i els 
certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
de Catalunya) ha canviat la tendència decreixent i sembla que pot iniciar el camí cap a la 
normalització d’unes xifres més adaptades a les necessitats reals de la població. L’any 2017 es 
varen iniciar un total d’11.340 habitatges a tot Catalunya, un 36,35% més que l’any anterior, i 
se’n varen acabar 6.892. El creixement en els inicis d’habitatge també s’ha produït tant a la 
comarca com a Olot en un 25,58% i un 52,00%, respectivament. 
El mercat immobiliari residencial presenta dinàmiques diferents segons si es tracta del mercat 
de compravenda o del mercat de lloguer. El mercat de compravenda mostra signes de certa 
recuperació, amb creixements positius en el nombre d’habitatges venuts i un increment mode-
rat dels preus; pel que fa al mercat de lloguer, la dinàmica també és creixent: el nombre de 
contractes formalitzats ha crescut lleugerament respecte de l’any 2016 i l’import del lloguer 
mensual ha crescut de forma més significativa.

CULTURA 
Tot i la rebaixa pressupostària d’un 7% respecte de l’any anterior, durant l’any 2017 Olot ha 
continuïtat oferint una programació i oferta cultural basada en l’equilibri entre la qualitat i la 
quantitat. S’han programat novament més de 100 espectacles d’arts escèniques (1,5 per 
setmana) i gairebé 200 concerts musicals de tots els estils (quasi 4 per setmana), dels quals el 
60% han estat organitzats per l’Administració local i el 40% per entitats privades.
Quant a la resposta de la ciutadania, és cert que les dades posen de relleu un cert descens 
respecte de l’any anterior, però estaria motivat per diferents raons: d’una banda, per exem-
ple,eltancament per reformes de gener a juny del Museu de la Garrotxa, que ha propiciat una 
lleugera davallada de la xifra total de visitants als Museus d’Olot (69.992 respecte dels 75.000 
de 2016); de l’altra, la lleugera disminució del nombre d’espectacles o concerts programats fruit 
de la rebaixa de pressupost, que ha repercutit, consegüentment, en el nombre final d’especta-
dors  (-3%), o, finalment, el descens en el consum cultural experimentat al país a partir dels fets 
del primer d’octubre.
Pel que fa a la lectura, la Biblioteca Marià Vayreda continua essent un dels vaixells insígnia 
d’Olot Cultura. Cal destacar que s’hi van incrementar els fons en un 1,01%, i que en aquest 
moment hi ha 98.281 exemplars. El 2017 s’ha caracteritzat també per mantenir un important 
esforç en comunicació, amb l’objectiu d’informar a tothom de la programació cultural. Com a 
dada cal destacar la línia ascendent en les dades de seguidors de Facebook, Instagran i Twitter, 
aquest últim amb un increment del 44%.
Cal destacar, també, la definitiva consolidació de festivals com Sismògraf, Mot o Lluèrnia, que 
s’han convertit ja en pols de referència cultural del país, o el treball del primer any de la 

Residència Faber, que ha acollit més de 83 professionals d’arreu del món de diferents discipli-
nes i ha organitzat, amb ells, més de 40 xerrades i/o activitats a la comarca.

ESPORTS 
En aquesta edició s’ha analitzat, d’una banda, l’esport federat dels clubs d’Olot i, de l’altra, l’ús 
de les instal·lacions esportives municipals (IEMS).  La pràctica de l’esport federat implica un 
vincle directe amb l’entitat esportiva i amb la federació corresponent. El 2017 hi ha un total de 
3.284 esportistes, englobats en 33 clubs esportius i que practiquen 21 esports diferents (futbol, 
bàsquet, vòlei, hoquei, tennis, tennis taula, patinatge, gimnàstica, horseball o bàsquet a cavall, 
ciclisme, pesca, skate o patinar, caça, rugbi, escacs, orientació, atletisme, motociclisme, criquet, 
taekwondo i natació). A més, caldria tenir en compte, també, el Centre Excursionista d’Olot, que 
acredita 1.089 socis masculins i 736 de femenins. Un 64% dels esportistes federats són homes 
i un 36% dones. Si ho analitzem per categories, veurem que en totes, des de prebenjamí, hi ha 
més federats masculins que femenins, però cal destacar que aquesta diferència s’accentua 
considerablement en edat sènior (a partir dels 18 anys).
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament les instal·lacions esportives 
municipals (IEMS), és a dir, que és el responsable del funcionament ordinari de la instal·lació, 
confecció d’horaris, manteniment, neteja, etc. i els usuaris, entitats i/o privats només han de fer 
les sol·licituds pertinents i abonar les taxes aprovades per l’IMELLO.  En la temporada 16-17 se 
n’han fet 233.627 usos (vegades que un esportista fa ús de la instal·lació): un 50% correspon als 
pavellons esportius Pla de Llacs, un 21% a la piscina municipal, un 17% als camp de futbol Pla 
de Baix i un 12% a l’estadi d’atletisme. 

MEDIAMBIENT
DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
La densitat de població de la Garrotxa és de 76,2 habitants/km2 , mentre que la del conjunt 
de Catalunya és de 234,3 habitants/km2. Per municipis, predominen aquells que tenen 
densitats de població inferiors a 50 habitants/km2.
La suma de sòl urbà i sòl no urbanitzable de la Garrotxa representa el 7% de la superfície comarcal.
Segons dades obtingudes a partir de la Declaració Única Agrària (DUN), el municipi de la 
Garrotxa que té més superfície declarada és el de la Vall d’en Bas (1.414 ha). Els sis cultius 
més conreats, el 2017, a la Garrotxa han estat:  ordi (1.301,88 ha), blat de moro (1.036,26 ha), 
raigràs (935,57 ha), blat tou (706,76 ha), userda (694,43 ha) i, ja a una certa distància, colza 
(303,09 ha). D’aquests cultius, el blat de moro té una certa tendència a la baixa, mentre que 
el raigràs ha experimentat un lleuger increment de la superfície cultivada.
En relació amb les explotacions ramaderes, en el període 2011-2017, s’observa una lleugera 
disminució del nombre d’explotacions de bestiar boví (de 256, el 2011, s’ha passat a 230, el 
2017), que s’ha traduït també en un lleu descens en el nombre de places (de 34.490 el 2011 
a 31.455 el 2017). Això es pot interpretar pel tancament d’explotacions petites. En canvi, les 
explotacions d’oví, pel que fa el nombre total s’han mantingut (172), però en canvi ha baixat 
el nombre de caps de bestiar (33.835 a 25.559). Una tendència justament a la inversa són les 

explotacions de porcí, amb el mateix nombre d’explotacions (77) però que han incrementat 
força la capacitat (de 64.391 a 89.099).
La Vall d’en Bas és el municipi que registra més places de bestiar boví i oví; en canvi Monta-
gut lidera les places de bestiar  porcí, cabrum i d’èquids.
Pel que fa a la Carta europea de turisme sostenible (CETS), s’ha passat de les 19 empreses 
acreditades el 2009 a les 36 actuals. Totes aquestes empreses treballen conjuntament amb 
entitats de la comarca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per a una gestió 
responsable, sostenible i de qualitat del turisme a la comarca de la Garrotxa.

CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana del 2017 (de les catorze estacions que proveeixen dades) ha estat de 631 
mm. Aquest valor és un 18% inferior a la mitjana de la pluviometria comarcal dels darrers anys, 
que és de 852 mm.

AIGUA
Amb dades dels darrers set anys, el consum total d’aigua per a l’ús domèstic a la comarca es 
manté constant, mentre que l’ús industrial s’incrementa un 12%. En l’àmbit català, la Garrotxa 
és la tretzena comarca amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota els 116 que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 88% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2017, segons els índexs biològics, 
presenten una qualitat “molt bona”, “bona” o “mitjana” i la resta, “deficient”.
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2017, excepte una, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor considerat normal (50mg/l). La concentració total de 
nitrats segueix la tendència a la baixa dels últims anys.
Pel que fa a nivells piezomètrics dels aqüífers, la davallada per a l’any 2017 ha estat important.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un 
descens. A partir de 2014, la tendència en la producció és a l’alça, tant al territori català com a a 
la Garrotxa, on el 2016 creix un 2,7%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 45,4%. Argelaguer 
és el municipi de la comarca amb un nivell de selecció més elevat, amb el 57% dels residus 
seleccionats, i el conjunt català té un grau de selecció del 39%.
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa 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 els darrers dos 
anys, però, la producció de residus industrials a la comarca s’ha tornat a incrementar (un 15% el 2016).

ENERGIA
Pel que fa a la producció local d’energia elèctrica, el 2012, només quatre instal·lacions de 
cogeneració produïen més del 89% de l’energia elèctrica que es generava a la comarca, mentre 
que les fotovoltaiques, tot i ser més nombroses, no arribaven al 2%.

Pel que fa al consum d’electricitat de les instal·lacions municipals (enllumenat públic i equipa-
ments), en els darrers anys s’han fet accions per millorar-ne l’eficiència. El consum elèctric del 
2017 s’ha reduït un 36% respecte del de 2011.
La totalitat dels ajuntaments de la Garrotxa compren energia elèctrica amb garantia d’origen 
renovable a les empreses comercialitzadores. Els 11.379.821 kWh consumits per l’enllumenat 
públic i els equipaments municipals no han comportat l’emissió de cap tona de CO2.
Sobre el consum d’enllumenat públic del 2017, el conjunt dels municipis de la comarca han 
consumit 6.109.211 kWh. Si comparem el consum anual d’enllumenat respecte a la superfície de 
sòl urbà de cada municipi, queda clar que com més compacte és el municipi més reduït és el 
consum de l’enllumenat.

MOBILITAT
Les vies de titularitat estatal, catalana  i de la Diputació de Girona suposen només un 26% de 
la xarxa viària comarcal, mentre que el 74% restant corresponen a camins rurals, que són de 
titularitat municipal.
Els quilòmetres de camins rurals estan directament relacionats amb la superfície del terme 
municipal. Els tres municipis amb més quilòmetres de carreteres i camins de la Garrotxa són: 
Montagut i Oix (130 km), la Vall d’en Bas, (142 km) i la Vall de Bianya (185 km).
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ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC 
Es consolida l’important dinamisme de l’economia comarcal, ja que el PIB de 2016 és un 3,9% 
superior al de 2015, i suposa el tercer any consecutiu de creixement. A més, es manté com una 
de les comarques capdavanteres en el dinamisme econòmic, ja que la variació interanual del 
PIB suposa el 8è major increment en el conjunt de les comarques catalanes. El bon comporta-
ment que han tingut els grans sectors econòmics al llarg de l’any fa pensar que el 2017 es pot 
mantenir la bona dinàmica de l’economia comarcal, especialment gràcies a l’evolució de 
l’ocupació en el sector industrial, amb un creixement superior a la mitjana catalana, i amb 
l’acceleració del ritme de recuperació de la construcció, que iguala els nivells catalans.  El bon 
comportament d’aquests dos sectors contraresta bona part de la moderació viscuda al sector 
terciari. D’altra banda, durant el 2015 s’experimenta un notable avenç de les rendes, que 
registren el valor més elevat de la sèrie i repliquen el mateix comportament que han tingut les 
rendes al conjunt de Catalunya. 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA  
Tots els grans sectors presenten una evolució positiva al llarg de l’any 2017, i hi destaca el bon 
comportament de la construcció, que accelera el ritme de creixement fins al 5,3%, al mateix 
nivell que al conjunt català, i es converteix en el sector més dinàmic a la comarca. La indústria 
és l’altre gran sector que creix de forma intensa, el 4,1%, per sobre de la dinàmica que presenta 
a Catalunya. Els dos subsectors industrials més importants, l’alimentació, begudes i tabac, i la 
fabricació de maquinària i equipament mecànic són els que mostren més dinamisme, i 
incrementen l’ocupació en un 7,1% i 7,3%, respectivament, i en ambdós casos superen la 
dinàmica registrada a nivell català. La metal·lúrgia i la fabricació de productes metàl·lics accelera 
el ritme de creixement fins al 5,4%, i es converteix en el tercer subsector industrial més destacat. 
Mentrestant, la fabricació de cautxú i plàstic es contrau la segona meitat de l’any i cau fins al 
6,3%. En canvi, el sector serveis modera la seva expansió i deixa enrere els increments 
interanuals superiors al 3% per situar-se en el 2,2% el darrer trimestre. La desacceleració s’apre-
cia de forma més significativa en el comerç, que tan sols creix l’1,1%, així com les activitats 
vinculades al sector públic, que marquen nous màxims d’ocupació, però perden dinamisme 
(1,3% més). Els serveis empresarials i immobiliaris i l’hostaleria són els subsectors més dinàmics 
dins dels serveis, perquè creixen el 4,6% i el 3,7% interanual, respectivament.

Per contra, el bon comportament de l’ocupació no es trasllada al teixit empresarial, que durant 
aquest període inicia una tendència descendent, i cau un 1,4% en acabar l’any.

MERCAT DE TREBALL
La recuperació de l’ocupació es consolida aquest 2017, supera lleugerament els nivells anteriors 
a la crisi econòmica i assoleix un nou màxim històric dels nivells d’ocupació de la comarca. El 
treball assalariat és el principal impulsor de la creació d’ocupació, si bé aquest se situa lleugera-
ment per sota del conjunt del Principat. El treball autònom, per la seva banda, presenta una 
evolució molt més moderada, però el seu comportament resulta més positiu que al conjunt 
català, on s’ha estancat.  Així, el treball autònom manté un pes important dins del mercat de 
treball de la comarca. L’augment de l’ocupació ve acompanyat d’una davallada destacada del 
nombre de persones desocupades, que disminueix el 12,8% el quart trimestre de l’any, i deixa 
la taxa d’atur en el 7,8%, 4 punts inferior a la taxa catalana. L’augment de l’ocupació és superior 
a l’increment demogràfic de la comarca, cosa que consolida l’equilibri entre l’activitat producti-
va i residencial, i comporta més oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten 
les taxes d’ocupació i activitat, de les més elevades de Catalunya (4a i 6a, respectivament). 
Novament, el punt negatiu en l’evolució dels indicadors laborals el marca el repunt de la 
sinistralitat iniciat el 2014 i que s’ha intensificat durant aquest darrer any.

COMERÇ EXTERIOR 
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori repre-
senta prop d’un 15% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a Àfrica, Amèrica i Àsia), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte 
de les dades de 2016  han tingut un creixement del 6%. El valor estimat anual és de 758,83 
milions d’€ (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 2017 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 CETS. El nombre 
d’empreses turístiques és de 783, 21 més que l’any passat, a causa del creixement sobretot dels 
habitatges d’ús turístic i restaurants, i malgrat un petit retrocés del nombre de bars. La recapta-
ció de l’impost sobre estades en allotjaments turístics ha crescut de manera considerable, cosa 
que no es pot explicar només pel creixement de l’ocupació dels allotjaments (56% mitjana 
d’ocupació enfront del 55% de l’any 2106), sinó que obligatòriament s’ha d’explicar per l’incre-
ment del nombre d’allotjaments que recapten aquest impost. Segons les estimacions, ha 
crescut en un 9% el nombre de visitants informats. La major part han estat famílies provinents 
en un 53% de Catalunya, un 27% de mercats internacionals i un 20% de la resta de l’Estat. El 
2017 hi ha acreditades amb la CETS 28 empreses turístiques de diferents tipologies, d’entre les 
quals  les dues úniques agències de viatges acreditades de l’Estat espanyol, i 11 empreses més 
estan en procés d’acreditació. Aquesta dada converteix la Garrotxa, i en concret el seu Parc 
Natural, que n’és el titular, en un dels que aplica la CETS amb més empreses acreditades de tot 
Europa.

D’altra banda, s’han fet les darreres inversions del Pla de foment territorial del turisme en la 
millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha continuat poten-
ciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i esdeveniments de petit format), Natu-
ra-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant 
d’un sector divers que experimenta un creixement i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT

POBLACIÓ 
Aquest 2017  la població a la comarca de la Garrotxa ha crescut de 185 persones respecte de 
l’any passat. És un creixement discret que recupera la dinàmica creixent dels últims deu anys.  
L’envelliment és la principal característica de la població garrotxina, especialment entre les 
persones de més de 85 anys, que supera la taxa catalana (3% vs. 4,3%). Aquest sobreenvelli-
ment és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment la població femenina 
superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir dels setanta anys i, a mesura que 
avança l’edat,  s’eixampla encara més la diferència a favor de la proporció de dones.
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.630 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,6% de la població total a la Garrotxa i el 18,02% a Olot. El 
80,8% de la població estrangera a la comarca viu a Olot. La Garrotxa és una comarca amb 
persones de 93 nacionalitat diferents. L’ Índia (17,5%), el Marroc (13,8%) i  la Xina (11,2%) són les 
nacionalitats amb més població. Destaca Hondures dins les sis més destacades, amb un 7% 
del total de la població estrangera. D’aquesta, un 71,4% són dones. 
Finalment, el nombre de persones nascudes a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 
2.923 persones.
 
SERVEIS SOCIALS 
El 2017 s’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, 
especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part important 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 socioe-
conòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 20,6% del total (11.565 
persones), i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 21,1% són persones més 
grans de 85 anys (2.450). Aquesta situació d'envelliment i sobreenvelliment de la comarca 
suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a serveis socials sigui per temes 
relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència. 

EDUCACIÓ  
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys es consolida i se situa en el 53% 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 al curs passat, i la llista d’espera s’ha reduït 
de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acrediten l’ESO 
és superior a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya. Tot i això, és urgent donar una resposta 
integral a tots els joves que no finalitzen amb èxit l’etapa d’educació obligatòria dins dels 
centres de secundària. Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la 
Garrotxa, un any més, és la del batxillerat (48,30%). Tot i això, veiem un augment significatiu 
dels joves que decideixen seguir el seu itinerari formatiu a través de l’oferta de CFGM. Una altra 
dada preocupant i que augmenta lleugerament aquest any és el nombre de joves que abando-
nen el sistema educatiu en aquest impàs. 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 98%. Si ens fixem quines són les 
famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, pel que fa als CFGM 
o CFAM, la família de Sanitat és la que acull més alumnes. Per contra, 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 d’ Humanitats i Ciències Socials, seguida de molt a prop per la 
modalitat de Ciències i Tecnologia. 

INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP
Segons l’estudi “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals” només el 6% dels alumnes 
graduats en FP, Ensenyaments Artístics o Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny l’any 
2017 en algun dels centres de la comarca, està buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha 
realitzat una enquesta d’inserció laboral a 359 joves de la promoció de l’any 2017, sis mesos 
després d’ haver-se graduat. Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, 
Escola Pia Olot i Kreas, centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries.
Un 56% dels joves graduats ha trobat ocupació, mentre que un 38% continua estudiant. Si 
només ens fixem en els graus superiors o en els Ensenyaments Superiors de Disseny el percen-
tatge que està en actiu puja fins al 73% . Quant als graduats en cicle mitjà és destacable que un 
69% continua estudiant un grau superior.
Referent a la feina, un 75% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat la 
incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sional són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contracte, el 
66% són temporals, enfront d'un 27% que són indefinits i el 7% restant treballa pel seu compte.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Durant el curs 2017-18, un total de 1.082 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un grau 
universitari, prop d’un centenar menys que el curs passat. El 36,76% ho fan a la Universitat de 
Girona; un 6,22% a la Universitat de Vic; un 15,23% a la Universitat de Barcelona; el 9,97% 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 Jurídiques, 

que l’any passat suposava un 46,3% dels estudiants i enguany presenta un lleuger augment 
amb un 48,6%. També igual que l’any passat, el segon lloc l’ocupen els graus de Ciències de la 
Salut, amb un 19,8%. El tercer lloc, amb un 14,4%, l’ocupen els estudis d’Enginyeria i Arquitectu-
ra. Els graus de Ciències augmenten un punt i se situen gairebé al 10%. Per últim, els graus 
d’Arts i Humanitats també es mantenen amb un 7,2%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2017-18 són: ADE, Psicologia i Educació 
Infantil.

SANITAT  
La utilització dels serveis públics de salut a la Garrotxa ha persistit durant el 2017 més elevada 
que en el conjunt de Catalunya i l’activitat en general s’ha mantingut sense grans canvis, 
excepte en l’augment progressiu de la utilització del servei d’urgències. 
Quant a l’Hospital, l’índex d’ingressos evitables ha seguit essent un dels millors de Catalunya, i 
destaca un menor nombre d’hospitalitzacions de pacients amb problemàtica de salut mental.
Pel que fa a l’atenció primària, es manté una major accessibilitat en comparació als resultats de 
Catalunya, i aquest any varen superar l’acreditació de l’ABS de Sant Joan les Fonts i la de les 
Valls d’en Bas i Hostoles.
Com a noves accions i millores podem destacar la creació de la Unitat de Salut Mediambiental 
Pediàtrica, l’elaboració d’un programa d’atenció a la incontinència fecal d’abast comarcal i la 
introducció del Programa d’atenció psicològica a les tres ABS rurals.

LLENGUA 
Es manté la diversitat lingüística a Olot i continuen havent-hi  cinc grans llengües, a més del 
català i el castellà (per ordre): el panjabi, el romanès, el xinès mandarí, l’àrab i el soninké.
Augmenta el nombre de persones que provenen d’Amèrica Central i del Sud, amb dues 
conseqüències importants: increment dels parlants que tenen el castellà com a primera llengua 
i feminització de la societat (majoritàriament són dones).
Es manté un flux constant d’arribada de persones que fa que molta gent s’inscrigui als cursos 
bàsics (90 h per llei), però no hi ha continuïtat en la formació de llengua.

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 
La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte/pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Enguany serà el tercer any que exposem les dades a 
l’Observatori;  aquest període ens dona la perspectiva per comprovar que del 2015 al 2017, hem 
tingut un lleuger augment dels fets delictius, una tònica, però, que és general a Catalunya.
Durant el 2017 el global de Catalunya va ser de 67 delictes per 1.000 habitants, i a la Garrotxa 
la taxa va situar-se amb 36 delictes per 1.000 habitants, un lleuger augment respecte del 2016 
de 30 delictes per cada mil habitants.
Aquest lleuger ascens ve determinat, d’una banda, pels robatoris amb força sobre les coses, 
com els robatoris a l’interior de vehicles en zones lúdiques (gorgues) i el robatori interior de 
domicili, que l’últim trimestre del 2017 va augmentar lleugerament i, per altra banda, els furts, 

la majoria dels quals  de telèfons mòbils. Finalment, un fet delinqüencial  que  no necessària-
ment  incideix sobre les persones i/o les coses  són els delictes informàtics, com ara les estafes, 
les targetes clonades, les vendes fictícies, etc.
Al llarg del 2017, igual com el 2016, hem tingut una incidència baixa dels robatoris a empreses 
ubicades en els diferents polígons industrials de la comarca. 
Arribats a aquest punt, i després de veure’n l’evolució, caldria fer una reflexió que ens ajudaria 
a millorar la nostra seguretat: ens preocupem molt de reforçar les nostres instal·lacions físiques, 
de la casa, de les naus industrials, etc., però  descuidem una porta principal i molt important 
com és la connexió a la xarxa  informàtica. 
Fent una valoració global, podem dir que malgrat tenir aquest petit augment de 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, atès que s’està gairebé a 
la meitat 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 patrullatges 
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 activi-
tats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania sobre la nova amenaça que són 
les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot  
La tecnologia col·labora en l’augment de la seguretat. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olot ha 
invertit en la instal·lació de dos nous lectors de matrícula. En l’actualitat són tres els lectors de 
matrícula que cobreixen les tres principals vies d’accés a la ciutat. Aquesta instal·lació permet 
entrar matrícules de vehicles sospitosos i d’interès policial, tant per a la Policia Municipal com 
per al cos de Mossos d’Esquadra. El sistema alerta en temps real la central de la Policia Munici-
pal quan un vehicle de la llista entra a la ciutat.
 La seguretat viària en els nuclis de població és una de les principals responsabilitats de les 
policies locals. L’accidentalitat amb ferits greus o morts s’ha reduït lleugerament el 2017 
respecte del 2016. Les dades del 2016 eren d’un mort i sis ferits greus, mentre que les del 2017 
són d’una persona morta i de quatre ferits greus en accident de circulació.
Preocupava el nombre d’atropellaments de vianants, que s’han reduït per tercer any consecutiu 
(20, 19, 16).

JUSTÍCIA
L’any 2017 han entrat 3.093 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 34% són 
procediments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 61% són 
procediments penals i el 5% procediments penals de violència contra la dona. L’entrada 
d’assumptes judicials ha incrementat un 19% respecte del 2016. 
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 496 sentències (increment del 6% respecte 
de l’any anterior), 1.825 autos (increment del 43%) i 729 decrets (increment del 4%).  

A finals de 2017 els jutjats d’Olot registren un total de 1.146 casos pendents, xifra que represen-
ta una disminució del 4% en relació a un any abans
 
HABITATGE 
L’economia catalana durant l’any 2017 ha mantingut el mateix nivell de creixement que l’any 
passat. El PIB de la construcció també ha crescut, fins i tot ha accelerat el seu ritme de creixe-
ment respecte de l’any anterior. La construcció d’habitatges a Catalunya (segons els visats i els 
certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
de Catalunya) ha canviat la tendència decreixent i sembla que pot iniciar el camí cap a la 
normalització d’unes xifres més adaptades a les necessitats reals de la població. L’any 2017 es 
varen iniciar un total d’11.340 habitatges a tot Catalunya, un 36,35% més que l’any anterior, i 
se’n varen acabar 6.892. El creixement en els inicis d’habitatge també s’ha produït tant a la 
comarca com a Olot en un 25,58% i un 52,00%, respectivament. 
El mercat immobiliari residencial presenta dinàmiques diferents segons si es tracta del mercat 
de compravenda o del mercat de lloguer. El mercat de compravenda mostra signes de certa 
recuperació, amb creixements positius en el nombre d’habitatges venuts i un increment mode-
rat dels preus; pel que fa al mercat de lloguer, la dinàmica també és creixent: el nombre de 
contractes formalitzats ha crescut lleugerament respecte de l’any 2016 i l’import del lloguer 
mensual ha crescut de forma més significativa.

CULTURA 
Tot i la rebaixa pressupostària d’un 7% respecte de l’any anterior, durant l’any 2017 Olot ha 
continuïtat oferint una programació i oferta cultural basada en l’equilibri entre la qualitat i la 
quantitat. S’han programat novament més de 100 espectacles d’arts escèniques (1,5 per 
setmana) i gairebé 200 concerts musicals de tots els estils (quasi 4 per setmana), dels quals el 
60% han estat organitzats per l’Administració local i el 40% per entitats privades.
Quant a la resposta de la ciutadania, és cert que les dades posen de relleu un cert descens 
respecte de l’any anterior, però estaria motivat per diferents raons: d’una banda, per exem-
ple,eltancament per reformes de gener a juny del Museu de la Garrotxa, que ha propiciat una 
lleugera davallada de la xifra total de visitants als Museus d’Olot (69.992 respecte dels 75.000 
de 2016); de l’altra, la lleugera disminució del nombre d’espectacles o concerts programats fruit 
de la rebaixa de pressupost, que ha repercutit, consegüentment, en el nombre final d’especta-
dors  (-3%), o, finalment, el descens en el consum cultural experimentat al país a partir dels fets 
del primer d’octubre.
Pel que fa a la lectura, la Biblioteca Marià Vayreda continua essent un dels vaixells insígnia 
d’Olot Cultura. Cal destacar que s’hi van incrementar els fons en un 1,01%, i que en aquest 
moment hi ha 98.281 exemplars. El 2017 s’ha caracteritzat també per mantenir un important 
esforç en comunicació, amb l’objectiu d’informar a tothom de la programació cultural. Com a 
dada cal destacar la línia ascendent en les dades de seguidors de Facebook, Instagran i Twitter, 
aquest últim amb un increment del 44%.
Cal destacar, també, la definitiva consolidació de festivals com Sismògraf, Mot o Lluèrnia, que 
s’han convertit ja en pols de referència cultural del país, o el treball del primer any de la 

Residència Faber, que ha acollit més de 83 professionals d’arreu del món de diferents discipli-
nes i ha organitzat, amb ells, més de 40 xerrades i/o activitats a la comarca.

ESPORTS 
En aquesta edició s’ha analitzat, d’una banda, l’esport federat dels clubs d’Olot i, de l’altra, l’ús 
de les instal·lacions esportives municipals (IEMS).  La pràctica de l’esport federat implica un 
vincle directe amb l’entitat esportiva i amb la federació corresponent. El 2017 hi ha un total de 
3.284 esportistes, englobats en 33 clubs esportius i que practiquen 21 esports diferents (futbol, 
bàsquet, vòlei, hoquei, tennis, tennis taula, patinatge, gimnàstica, horseball o bàsquet a cavall, 
ciclisme, pesca, skate o patinar, caça, rugbi, escacs, orientació, atletisme, motociclisme, criquet, 
taekwondo i natació). A més, caldria tenir en compte, també, el Centre Excursionista d’Olot, que 
acredita 1.089 socis masculins i 736 de femenins. Un 64% dels esportistes federats són homes 
i un 36% dones. Si ho analitzem per categories, veurem que en totes, des de prebenjamí, hi ha 
més federats masculins que femenins, però cal destacar que aquesta diferència s’accentua 
considerablement en edat sènior (a partir dels 18 anys).
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament les instal·lacions esportives 
municipals (IEMS), és a dir, que és el responsable del funcionament ordinari de la instal·lació, 
confecció d’horaris, manteniment, neteja, etc. i els usuaris, entitats i/o privats només han de fer 
les sol·licituds pertinents i abonar les taxes aprovades per l’IMELLO.  En la temporada 16-17 se 
n’han fet 233.627 usos (vegades que un esportista fa ús de la instal·lació): un 50% correspon als 
pavellons esportius Pla de Llacs, un 21% a la piscina municipal, un 17% als camp de futbol Pla 
de Baix i un 12% a l’estadi d’atletisme. 

MEDIAMBIENT
DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
La densitat de població de la Garrotxa és de 76,2 habitants/km2 , mentre que la del conjunt 
de Catalunya és de 234,3 habitants/km2. Per municipis, predominen aquells que tenen 
densitats de població inferiors a 50 habitants/km2.
La suma de sòl urbà i sòl no urbanitzable de la Garrotxa representa el 7% de la superfície comarcal.
Segons dades obtingudes a partir de la Declaració Única Agrària (DUN), el municipi de la 
Garrotxa que té més superfície declarada és el de la Vall d’en Bas (1.414 ha). Els sis cultius 
més conreats, el 2017, a la Garrotxa han estat:  ordi (1.301,88 ha), blat de moro (1.036,26 ha), 
raigràs (935,57 ha), blat tou (706,76 ha), userda (694,43 ha) i, ja a una certa distància, colza 
(303,09 ha). D’aquests cultius, el blat de moro té una certa tendència a la baixa, mentre que 
el raigràs ha experimentat un lleuger increment de la superfície cultivada.
En relació amb les explotacions ramaderes, en el període 2011-2017, s’observa una lleugera 
disminució del nombre d’explotacions de bestiar boví (de 256, el 2011, s’ha passat a 230, el 
2017), que s’ha traduït també en un lleu descens en el nombre de places (de 34.490 el 2011 
a 31.455 el 2017). Això es pot interpretar pel tancament d’explotacions petites. En canvi, les 
explotacions d’oví, pel que fa el nombre total s’han mantingut (172), però en canvi ha baixat 
el nombre de caps de bestiar (33.835 a 25.559). Una tendència justament a la inversa són les 

explotacions de porcí, amb el mateix nombre d’explotacions (77) però que han incrementat 
força la capacitat (de 64.391 a 89.099).
La Vall d’en Bas és el municipi que registra més places de bestiar boví i oví; en canvi Monta-
gut lidera les places de bestiar  porcí, cabrum i d’èquids.
Pel que fa a la Carta europea de turisme sostenible (CETS), s’ha passat de les 19 empreses 
acreditades el 2009 a les 36 actuals. Totes aquestes empreses treballen conjuntament amb 
entitats de la comarca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per a una gestió 
responsable, sostenible i de qualitat del turisme a la comarca de la Garrotxa.

CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana del 2017 (de les catorze estacions que proveeixen dades) ha estat de 631 
mm. Aquest valor és un 18% inferior a la mitjana de la pluviometria comarcal dels darrers anys, 
que és de 852 mm.

AIGUA
Amb dades dels darrers set anys, el consum total d’aigua per a l’ús domèstic a la comarca es 
manté constant, mentre que l’ús industrial s’incrementa un 12%. En l’àmbit català, la Garrotxa 
és la tretzena comarca amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota els 116 que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 88% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2017, segons els índexs biològics, 
presenten una qualitat “molt bona”, “bona” o “mitjana” i la resta, “deficient”.
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2017, excepte una, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor considerat normal (50mg/l). La concentració total de 
nitrats segueix la tendència a la baixa dels últims anys.
Pel que fa a nivells piezomètrics dels aqüífers, la davallada per a l’any 2017 ha estat important.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un 
descens. A partir de 2014, la tendència en la producció és a l’alça, tant al territori català com a a 
la Garrotxa, on el 2016 creix un 2,7%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 45,4%. Argelaguer 
és el municipi de la comarca amb un nivell de selecció més elevat, amb el 57% dels residus 
seleccionats, i el conjunt català té un grau de selecció del 39%.
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa 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 els darrers dos 
anys, però, la producció de residus industrials a la comarca s’ha tornat a incrementar (un 15% el 2016).

ENERGIA
Pel que fa a la producció local d’energia elèctrica, el 2012, només quatre instal·lacions de 
cogeneració produïen més del 89% de l’energia elèctrica que es generava a la comarca, mentre 
que les fotovoltaiques, tot i ser més nombroses, no arribaven al 2%.

Pel que fa al consum d’electricitat de les instal·lacions municipals (enllumenat públic i equipa-
ments), en els darrers anys s’han fet accions per millorar-ne l’eficiència. El consum elèctric del 
2017 s’ha reduït un 36% respecte del de 2011.
La totalitat dels ajuntaments de la Garrotxa compren energia elèctrica amb garantia d’origen 
renovable a les empreses comercialitzadores. Els 11.379.821 kWh consumits per l’enllumenat 
públic i els equipaments municipals no han comportat l’emissió de cap tona de CO2.
Sobre el consum d’enllumenat públic del 2017, el conjunt dels municipis de la comarca han 
consumit 6.109.211 kWh. Si comparem el consum anual d’enllumenat respecte a la superfície de 
sòl urbà de cada municipi, queda clar que com més compacte és el municipi més reduït és el 
consum de l’enllumenat.

MOBILITAT
Les vies de titularitat estatal, catalana  i de la Diputació de Girona suposen només un 26% de 
la xarxa viària comarcal, mentre que el 74% restant corresponen a camins rurals, que són de 
titularitat municipal.
Els quilòmetres de camins rurals estan directament relacionats amb la superfície del terme 
municipal. Els tres municipis amb més quilòmetres de carreteres i camins de la Garrotxa són: 
Montagut i Oix (130 km), la Vall d’en Bas, (142 km) i la Vall de Bianya (185 km).
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ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC 
Es consolida l’important dinamisme de l’economia comarcal, ja que el PIB de 2016 és un 3,9% 
superior al de 2015, i suposa el tercer any consecutiu de creixement. A més, es manté com una 
de les comarques capdavanteres en el dinamisme econòmic, ja que la variació interanual del 
PIB suposa el 8è major increment en el conjunt de les comarques catalanes. El bon comporta-
ment que han tingut els grans sectors econòmics al llarg de l’any fa pensar que el 2017 es pot 
mantenir la bona dinàmica de l’economia comarcal, especialment gràcies a l’evolució de 
l’ocupació en el sector industrial, amb un creixement superior a la mitjana catalana, i amb 
l’acceleració del ritme de recuperació de la construcció, que iguala els nivells catalans.  El bon 
comportament d’aquests dos sectors contraresta bona part de la moderació viscuda al sector 
terciari. D’altra banda, durant el 2015 s’experimenta un notable avenç de les rendes, que 
registren el valor més elevat de la sèrie i repliquen el mateix comportament que han tingut les 
rendes al conjunt de Catalunya. 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA  
Tots els grans sectors presenten una evolució positiva al llarg de l’any 2017, i hi destaca el bon 
comportament de la construcció, que accelera el ritme de creixement fins al 5,3%, al mateix 
nivell que al conjunt català, i es converteix en el sector més dinàmic a la comarca. La indústria 
és l’altre gran sector que creix de forma intensa, el 4,1%, per sobre de la dinàmica que presenta 
a Catalunya. Els dos subsectors industrials més importants, l’alimentació, begudes i tabac, i la 
fabricació de maquinària i equipament mecànic són els que mostren més dinamisme, i 
incrementen l’ocupació en un 7,1% i 7,3%, respectivament, i en ambdós casos superen la 
dinàmica registrada a nivell català. La metal·lúrgia i la fabricació de productes metàl·lics accelera 
el ritme de creixement fins al 5,4%, i es converteix en el tercer subsector industrial més destacat. 
Mentrestant, la fabricació de cautxú i plàstic es contrau la segona meitat de l’any i cau fins al 
6,3%. En canvi, el sector serveis modera la seva expansió i deixa enrere els increments 
interanuals superiors al 3% per situar-se en el 2,2% el darrer trimestre. La desacceleració s’apre-
cia de forma més significativa en el comerç, que tan sols creix l’1,1%, així com les activitats 
vinculades al sector públic, que marquen nous màxims d’ocupació, però perden dinamisme 
(1,3% més). Els serveis empresarials i immobiliaris i l’hostaleria són els subsectors més dinàmics 
dins dels serveis, perquè creixen el 4,6% i el 3,7% interanual, respectivament.

Per contra, el bon comportament de l’ocupació no es trasllada al teixit empresarial, que durant 
aquest període inicia una tendència descendent, i cau un 1,4% en acabar l’any.

MERCAT DE TREBALL
La recuperació de l’ocupació es consolida aquest 2017, supera lleugerament els nivells anteriors 
a la crisi econòmica i assoleix un nou màxim històric dels nivells d’ocupació de la comarca. El 
treball assalariat és el principal impulsor de la creació d’ocupació, si bé aquest se situa lleugera-
ment per sota del conjunt del Principat. El treball autònom, per la seva banda, presenta una 
evolució molt més moderada, però el seu comportament resulta més positiu que al conjunt 
català, on s’ha estancat.  Així, el treball autònom manté un pes important dins del mercat de 
treball de la comarca. L’augment de l’ocupació ve acompanyat d’una davallada destacada del 
nombre de persones desocupades, que disminueix el 12,8% el quart trimestre de l’any, i deixa 
la taxa d’atur en el 7,8%, 4 punts inferior a la taxa catalana. L’augment de l’ocupació és superior 
a l’increment demogràfic de la comarca, cosa que consolida l’equilibri entre l’activitat producti-
va i residencial, i comporta més oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten 
les taxes d’ocupació i activitat, de les més elevades de Catalunya (4a i 6a, respectivament). 
Novament, el punt negatiu en l’evolució dels indicadors laborals el marca el repunt de la 
sinistralitat iniciat el 2014 i que s’ha intensificat durant aquest darrer any.

COMERÇ EXTERIOR 
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori repre-
senta prop d’un 15% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a Àfrica, Amèrica i Àsia), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte 
de les dades de 2016  han tingut un creixement del 6%. El valor estimat anual és de 758,83 
milions d’€ (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 2017 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 CETS. El nombre 
d’empreses turístiques és de 783, 21 més que l’any passat, a causa del creixement sobretot dels 
habitatges d’ús turístic i restaurants, i malgrat un petit retrocés del nombre de bars. La recapta-
ció de l’impost sobre estades en allotjaments turístics ha crescut de manera considerable, cosa 
que no es pot explicar només pel creixement de l’ocupació dels allotjaments (56% mitjana 
d’ocupació enfront del 55% de l’any 2106), sinó que obligatòriament s’ha d’explicar per l’incre-
ment del nombre d’allotjaments que recapten aquest impost. Segons les estimacions, ha 
crescut en un 9% el nombre de visitants informats. La major part han estat famílies provinents 
en un 53% de Catalunya, un 27% de mercats internacionals i un 20% de la resta de l’Estat. El 
2017 hi ha acreditades amb la CETS 28 empreses turístiques de diferents tipologies, d’entre les 
quals  les dues úniques agències de viatges acreditades de l’Estat espanyol, i 11 empreses més 
estan en procés d’acreditació. Aquesta dada converteix la Garrotxa, i en concret el seu Parc 
Natural, que n’és el titular, en un dels que aplica la CETS amb més empreses acreditades de tot 
Europa.

D’altra banda, s’han fet les darreres inversions del Pla de foment territorial del turisme en la 
millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha continuat poten-
ciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i esdeveniments de petit format), Natu-
ra-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant 
d’un sector divers que experimenta un creixement i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT

POBLACIÓ 
Aquest 2017  la població a la comarca de la Garrotxa ha crescut de 185 persones respecte de 
l’any passat. És un creixement discret que recupera la dinàmica creixent dels últims deu anys.  
L’envelliment és la principal característica de la població garrotxina, especialment entre les 
persones de més de 85 anys, que supera la taxa catalana (3% vs. 4,3%). Aquest sobreenvelli-
ment és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment la població femenina 
superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir dels setanta anys i, a mesura que 
avança l’edat,  s’eixampla encara més la diferència a favor de la proporció de dones.
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.630 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,6% de la població total a la Garrotxa i el 18,02% a Olot. El 
80,8% de la població estrangera a la comarca viu a Olot. La Garrotxa és una comarca amb 
persones de 93 nacionalitat diferents. L’ Índia (17,5%), el Marroc (13,8%) i  la Xina (11,2%) són les 
nacionalitats amb més població. Destaca Hondures dins les sis més destacades, amb un 7% 
del total de la població estrangera. D’aquesta, un 71,4% són dones. 
Finalment, el nombre de persones nascudes a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 
2.923 persones.
 
SERVEIS SOCIALS 
El 2017 s’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, 
especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part important 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 socioe-
conòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 20,6% del total (11.565 
persones), i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 21,1% són persones més 
grans de 85 anys (2.450). Aquesta situació d'envelliment i sobreenvelliment de la comarca 
suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a serveis socials sigui per temes 
relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència. 

EDUCACIÓ  
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys es consolida i se situa en el 53% 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 al curs passat, i la llista d’espera s’ha reduït 
de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acrediten l’ESO 
és superior a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya. Tot i això, és urgent donar una resposta 
integral a tots els joves que no finalitzen amb èxit l’etapa d’educació obligatòria dins dels 
centres de secundària. Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la 
Garrotxa, un any més, és la del batxillerat (48,30%). Tot i això, veiem un augment significatiu 
dels joves que decideixen seguir el seu itinerari formatiu a través de l’oferta de CFGM. Una altra 
dada preocupant i que augmenta lleugerament aquest any és el nombre de joves que abando-
nen el sistema educatiu en aquest impàs. 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 98%. Si ens fixem quines són les 
famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, pel que fa als CFGM 
o CFAM, la família de Sanitat és la que acull més alumnes. Per contra, 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 d’ Humanitats i Ciències Socials, seguida de molt a prop per la 
modalitat de Ciències i Tecnologia. 

INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP
Segons l’estudi “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals” només el 6% dels alumnes 
graduats en FP, Ensenyaments Artístics o Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny l’any 
2017 en algun dels centres de la comarca, està buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha 
realitzat una enquesta d’inserció laboral a 359 joves de la promoció de l’any 2017, sis mesos 
després d’ haver-se graduat. Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, 
Escola Pia Olot i Kreas, centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries.
Un 56% dels joves graduats ha trobat ocupació, mentre que un 38% continua estudiant. Si 
només ens fixem en els graus superiors o en els Ensenyaments Superiors de Disseny el percen-
tatge que està en actiu puja fins al 73% . Quant als graduats en cicle mitjà és destacable que un 
69% continua estudiant un grau superior.
Referent a la feina, un 75% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat la 
incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sional són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contracte, el 
66% són temporals, enfront d'un 27% que són indefinits i el 7% restant treballa pel seu compte.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Durant el curs 2017-18, un total de 1.082 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un grau 
universitari, prop d’un centenar menys que el curs passat. El 36,76% ho fan a la Universitat de 
Girona; un 6,22% a la Universitat de Vic; un 15,23% a la Universitat de Barcelona; el 9,97% 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 Jurídiques, 

que l’any passat suposava un 46,3% dels estudiants i enguany presenta un lleuger augment 
amb un 48,6%. També igual que l’any passat, el segon lloc l’ocupen els graus de Ciències de la 
Salut, amb un 19,8%. El tercer lloc, amb un 14,4%, l’ocupen els estudis d’Enginyeria i Arquitectu-
ra. Els graus de Ciències augmenten un punt i se situen gairebé al 10%. Per últim, els graus 
d’Arts i Humanitats també es mantenen amb un 7,2%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2017-18 són: ADE, Psicologia i Educació 
Infantil.

SANITAT  
La utilització dels serveis públics de salut a la Garrotxa ha persistit durant el 2017 més elevada 
que en el conjunt de Catalunya i l’activitat en general s’ha mantingut sense grans canvis, 
excepte en l’augment progressiu de la utilització del servei d’urgències. 
Quant a l’Hospital, l’índex d’ingressos evitables ha seguit essent un dels millors de Catalunya, i 
destaca un menor nombre d’hospitalitzacions de pacients amb problemàtica de salut mental.
Pel que fa a l’atenció primària, es manté una major accessibilitat en comparació als resultats de 
Catalunya, i aquest any varen superar l’acreditació de l’ABS de Sant Joan les Fonts i la de les 
Valls d’en Bas i Hostoles.
Com a noves accions i millores podem destacar la creació de la Unitat de Salut Mediambiental 
Pediàtrica, l’elaboració d’un programa d’atenció a la incontinència fecal d’abast comarcal i la 
introducció del Programa d’atenció psicològica a les tres ABS rurals.

LLENGUA 
Es manté la diversitat lingüística a Olot i continuen havent-hi  cinc grans llengües, a més del 
català i el castellà (per ordre): el panjabi, el romanès, el xinès mandarí, l’àrab i el soninké.
Augmenta el nombre de persones que provenen d’Amèrica Central i del Sud, amb dues 
conseqüències importants: increment dels parlants que tenen el castellà com a primera llengua 
i feminització de la societat (majoritàriament són dones).
Es manté un flux constant d’arribada de persones que fa que molta gent s’inscrigui als cursos 
bàsics (90 h per llei), però no hi ha continuïtat en la formació de llengua.

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 
La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte/pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Enguany serà el tercer any que exposem les dades a 
l’Observatori;  aquest període ens dona la perspectiva per comprovar que del 2015 al 2017, hem 
tingut un lleuger augment dels fets delictius, una tònica, però, que és general a Catalunya.
Durant el 2017 el global de Catalunya va ser de 67 delictes per 1.000 habitants, i a la Garrotxa 
la taxa va situar-se amb 36 delictes per 1.000 habitants, un lleuger augment respecte del 2016 
de 30 delictes per cada mil habitants.
Aquest lleuger ascens ve determinat, d’una banda, pels robatoris amb força sobre les coses, 
com els robatoris a l’interior de vehicles en zones lúdiques (gorgues) i el robatori interior de 
domicili, que l’últim trimestre del 2017 va augmentar lleugerament i, per altra banda, els furts, 

la majoria dels quals  de telèfons mòbils. Finalment, un fet delinqüencial  que  no necessària-
ment  incideix sobre les persones i/o les coses  són els delictes informàtics, com ara les estafes, 
les targetes clonades, les vendes fictícies, etc.
Al llarg del 2017, igual com el 2016, hem tingut una incidència baixa dels robatoris a empreses 
ubicades en els diferents polígons industrials de la comarca. 
Arribats a aquest punt, i després de veure’n l’evolució, caldria fer una reflexió que ens ajudaria 
a millorar la nostra seguretat: ens preocupem molt de reforçar les nostres instal·lacions físiques, 
de la casa, de les naus industrials, etc., però  descuidem una porta principal i molt important 
com és la connexió a la xarxa  informàtica. 
Fent una valoració global, podem dir que malgrat tenir aquest petit augment de 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, atès que s’està gairebé a 
la meitat 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 patrullatges 
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 activi-
tats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania sobre la nova amenaça que són 
les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot  
La tecnologia col·labora en l’augment de la seguretat. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olot ha 
invertit en la instal·lació de dos nous lectors de matrícula. En l’actualitat són tres els lectors de 
matrícula que cobreixen les tres principals vies d’accés a la ciutat. Aquesta instal·lació permet 
entrar matrícules de vehicles sospitosos i d’interès policial, tant per a la Policia Municipal com 
per al cos de Mossos d’Esquadra. El sistema alerta en temps real la central de la Policia Munici-
pal quan un vehicle de la llista entra a la ciutat.
 La seguretat viària en els nuclis de població és una de les principals responsabilitats de les 
policies locals. L’accidentalitat amb ferits greus o morts s’ha reduït lleugerament el 2017 
respecte del 2016. Les dades del 2016 eren d’un mort i sis ferits greus, mentre que les del 2017 
són d’una persona morta i de quatre ferits greus en accident de circulació.
Preocupava el nombre d’atropellaments de vianants, que s’han reduït per tercer any consecutiu 
(20, 19, 16).

JUSTÍCIA
L’any 2017 han entrat 3.093 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 34% són 
procediments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 61% són 
procediments penals i el 5% procediments penals de violència contra la dona. L’entrada 
d’assumptes judicials ha incrementat un 19% respecte del 2016. 
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 496 sentències (increment del 6% respecte 
de l’any anterior), 1.825 autos (increment del 43%) i 729 decrets (increment del 4%).  

A finals de 2017 els jutjats d’Olot registren un total de 1.146 casos pendents, xifra que represen-
ta una disminució del 4% en relació a un any abans
 
HABITATGE 
L’economia catalana durant l’any 2017 ha mantingut el mateix nivell de creixement que l’any 
passat. El PIB de la construcció també ha crescut, fins i tot ha accelerat el seu ritme de creixe-
ment respecte de l’any anterior. La construcció d’habitatges a Catalunya (segons els visats i els 
certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
de Catalunya) ha canviat la tendència decreixent i sembla que pot iniciar el camí cap a la 
normalització d’unes xifres més adaptades a les necessitats reals de la població. L’any 2017 es 
varen iniciar un total d’11.340 habitatges a tot Catalunya, un 36,35% més que l’any anterior, i 
se’n varen acabar 6.892. El creixement en els inicis d’habitatge també s’ha produït tant a la 
comarca com a Olot en un 25,58% i un 52,00%, respectivament. 
El mercat immobiliari residencial presenta dinàmiques diferents segons si es tracta del mercat 
de compravenda o del mercat de lloguer. El mercat de compravenda mostra signes de certa 
recuperació, amb creixements positius en el nombre d’habitatges venuts i un increment mode-
rat dels preus; pel que fa al mercat de lloguer, la dinàmica també és creixent: el nombre de 
contractes formalitzats ha crescut lleugerament respecte de l’any 2016 i l’import del lloguer 
mensual ha crescut de forma més significativa.

CULTURA 
Tot i la rebaixa pressupostària d’un 7% respecte de l’any anterior, durant l’any 2017 Olot ha 
continuïtat oferint una programació i oferta cultural basada en l’equilibri entre la qualitat i la 
quantitat. S’han programat novament més de 100 espectacles d’arts escèniques (1,5 per 
setmana) i gairebé 200 concerts musicals de tots els estils (quasi 4 per setmana), dels quals el 
60% han estat organitzats per l’Administració local i el 40% per entitats privades.
Quant a la resposta de la ciutadania, és cert que les dades posen de relleu un cert descens 
respecte de l’any anterior, però estaria motivat per diferents raons: d’una banda, per exem-
ple,eltancament per reformes de gener a juny del Museu de la Garrotxa, que ha propiciat una 
lleugera davallada de la xifra total de visitants als Museus d’Olot (69.992 respecte dels 75.000 
de 2016); de l’altra, la lleugera disminució del nombre d’espectacles o concerts programats fruit 
de la rebaixa de pressupost, que ha repercutit, consegüentment, en el nombre final d’especta-
dors  (-3%), o, finalment, el descens en el consum cultural experimentat al país a partir dels fets 
del primer d’octubre.
Pel que fa a la lectura, la Biblioteca Marià Vayreda continua essent un dels vaixells insígnia 
d’Olot Cultura. Cal destacar que s’hi van incrementar els fons en un 1,01%, i que en aquest 
moment hi ha 98.281 exemplars. El 2017 s’ha caracteritzat també per mantenir un important 
esforç en comunicació, amb l’objectiu d’informar a tothom de la programació cultural. Com a 
dada cal destacar la línia ascendent en les dades de seguidors de Facebook, Instagran i Twitter, 
aquest últim amb un increment del 44%.
Cal destacar, també, la definitiva consolidació de festivals com Sismògraf, Mot o Lluèrnia, que 
s’han convertit ja en pols de referència cultural del país, o el treball del primer any de la 

Residència Faber, que ha acollit més de 83 professionals d’arreu del món de diferents discipli-
nes i ha organitzat, amb ells, més de 40 xerrades i/o activitats a la comarca.

ESPORTS 
En aquesta edició s’ha analitzat, d’una banda, l’esport federat dels clubs d’Olot i, de l’altra, l’ús 
de les instal·lacions esportives municipals (IEMS).  La pràctica de l’esport federat implica un 
vincle directe amb l’entitat esportiva i amb la federació corresponent. El 2017 hi ha un total de 
3.284 esportistes, englobats en 33 clubs esportius i que practiquen 21 esports diferents (futbol, 
bàsquet, vòlei, hoquei, tennis, tennis taula, patinatge, gimnàstica, horseball o bàsquet a cavall, 
ciclisme, pesca, skate o patinar, caça, rugbi, escacs, orientació, atletisme, motociclisme, criquet, 
taekwondo i natació). A més, caldria tenir en compte, també, el Centre Excursionista d’Olot, que 
acredita 1.089 socis masculins i 736 de femenins. Un 64% dels esportistes federats són homes 
i un 36% dones. Si ho analitzem per categories, veurem que en totes, des de prebenjamí, hi ha 
més federats masculins que femenins, però cal destacar que aquesta diferència s’accentua 
considerablement en edat sènior (a partir dels 18 anys).
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament les instal·lacions esportives 
municipals (IEMS), és a dir, que és el responsable del funcionament ordinari de la instal·lació, 
confecció d’horaris, manteniment, neteja, etc. i els usuaris, entitats i/o privats només han de fer 
les sol·licituds pertinents i abonar les taxes aprovades per l’IMELLO.  En la temporada 16-17 se 
n’han fet 233.627 usos (vegades que un esportista fa ús de la instal·lació): un 50% correspon als 
pavellons esportius Pla de Llacs, un 21% a la piscina municipal, un 17% als camp de futbol Pla 
de Baix i un 12% a l’estadi d’atletisme. 

MEDIAMBIENT
DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
La densitat de població de la Garrotxa és de 76,2 habitants/km2 , mentre que la del conjunt 
de Catalunya és de 234,3 habitants/km2. Per municipis, predominen aquells que tenen 
densitats de població inferiors a 50 habitants/km2.
La suma de sòl urbà i sòl no urbanitzable de la Garrotxa representa el 7% de la superfície comarcal.
Segons dades obtingudes a partir de la Declaració Única Agrària (DUN), el municipi de la 
Garrotxa que té més superfície declarada és el de la Vall d’en Bas (1.414 ha). Els sis cultius 
més conreats, el 2017, a la Garrotxa han estat:  ordi (1.301,88 ha), blat de moro (1.036,26 ha), 
raigràs (935,57 ha), blat tou (706,76 ha), userda (694,43 ha) i, ja a una certa distància, colza 
(303,09 ha). D’aquests cultius, el blat de moro té una certa tendència a la baixa, mentre que 
el raigràs ha experimentat un lleuger increment de la superfície cultivada.
En relació amb les explotacions ramaderes, en el període 2011-2017, s’observa una lleugera 
disminució del nombre d’explotacions de bestiar boví (de 256, el 2011, s’ha passat a 230, el 
2017), que s’ha traduït també en un lleu descens en el nombre de places (de 34.490 el 2011 
a 31.455 el 2017). Això es pot interpretar pel tancament d’explotacions petites. En canvi, les 
explotacions d’oví, pel que fa el nombre total s’han mantingut (172), però en canvi ha baixat 
el nombre de caps de bestiar (33.835 a 25.559). Una tendència justament a la inversa són les 

explotacions de porcí, amb el mateix nombre d’explotacions (77) però que han incrementat 
força la capacitat (de 64.391 a 89.099).
La Vall d’en Bas és el municipi que registra més places de bestiar boví i oví; en canvi Monta-
gut lidera les places de bestiar  porcí, cabrum i d’èquids.
Pel que fa a la Carta europea de turisme sostenible (CETS), s’ha passat de les 19 empreses 
acreditades el 2009 a les 36 actuals. Totes aquestes empreses treballen conjuntament amb 
entitats de la comarca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per a una gestió 
responsable, sostenible i de qualitat del turisme a la comarca de la Garrotxa.

CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana del 2017 (de les catorze estacions que proveeixen dades) ha estat de 631 
mm. Aquest valor és un 18% inferior a la mitjana de la pluviometria comarcal dels darrers anys, 
que és de 852 mm.

AIGUA
Amb dades dels darrers set anys, el consum total d’aigua per a l’ús domèstic a la comarca es 
manté constant, mentre que l’ús industrial s’incrementa un 12%. En l’àmbit català, la Garrotxa 
és la tretzena comarca amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota els 116 que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 88% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2017, segons els índexs biològics, 
presenten una qualitat “molt bona”, “bona” o “mitjana” i la resta, “deficient”.
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2017, excepte una, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor considerat normal (50mg/l). La concentració total de 
nitrats segueix la tendència a la baixa dels últims anys.
Pel que fa a nivells piezomètrics dels aqüífers, la davallada per a l’any 2017 ha estat important.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un 
descens. A partir de 2014, la tendència en la producció és a l’alça, tant al territori català com a a 
la Garrotxa, on el 2016 creix un 2,7%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 45,4%. Argelaguer 
és el municipi de la comarca amb un nivell de selecció més elevat, amb el 57% dels residus 
seleccionats, i el conjunt català té un grau de selecció del 39%.
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa 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 els darrers dos 
anys, però, la producció de residus industrials a la comarca s’ha tornat a incrementar (un 15% el 2016).

ENERGIA
Pel que fa a la producció local d’energia elèctrica, el 2012, només quatre instal·lacions de 
cogeneració produïen més del 89% de l’energia elèctrica que es generava a la comarca, mentre 
que les fotovoltaiques, tot i ser més nombroses, no arribaven al 2%.

Pel que fa al consum d’electricitat de les instal·lacions municipals (enllumenat públic i equipa-
ments), en els darrers anys s’han fet accions per millorar-ne l’eficiència. El consum elèctric del 
2017 s’ha reduït un 36% respecte del de 2011.
La totalitat dels ajuntaments de la Garrotxa compren energia elèctrica amb garantia d’origen 
renovable a les empreses comercialitzadores. Els 11.379.821 kWh consumits per l’enllumenat 
públic i els equipaments municipals no han comportat l’emissió de cap tona de CO2.
Sobre el consum d’enllumenat públic del 2017, el conjunt dels municipis de la comarca han 
consumit 6.109.211 kWh. Si comparem el consum anual d’enllumenat respecte a la superfície de 
sòl urbà de cada municipi, queda clar que com més compacte és el municipi més reduït és el 
consum de l’enllumenat.

MOBILITAT
Les vies de titularitat estatal, catalana  i de la Diputació de Girona suposen només un 26% de 
la xarxa viària comarcal, mentre que el 74% restant corresponen a camins rurals, que són de 
titularitat municipal.
Els quilòmetres de camins rurals estan directament relacionats amb la superfície del terme 
municipal. Els tres municipis amb més quilòmetres de carreteres i camins de la Garrotxa són: 
Montagut i Oix (130 km), la Vall d’en Bas, (142 km) i la Vall de Bianya (185 km).
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ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC 
Es consolida l’important dinamisme de l’economia comarcal, ja que el PIB de 2016 és un 3,9% 
superior al de 2015, i suposa el tercer any consecutiu de creixement. A més, es manté com una 
de les comarques capdavanteres en el dinamisme econòmic, ja que la variació interanual del 
PIB suposa el 8è major increment en el conjunt de les comarques catalanes. El bon comporta-
ment que han tingut els grans sectors econòmics al llarg de l’any fa pensar que el 2017 es pot 
mantenir la bona dinàmica de l’economia comarcal, especialment gràcies a l’evolució de 
l’ocupació en el sector industrial, amb un creixement superior a la mitjana catalana, i amb 
l’acceleració del ritme de recuperació de la construcció, que iguala els nivells catalans.  El bon 
comportament d’aquests dos sectors contraresta bona part de la moderació viscuda al sector 
terciari. D’altra banda, durant el 2015 s’experimenta un notable avenç de les rendes, que 
registren el valor més elevat de la sèrie i repliquen el mateix comportament que han tingut les 
rendes al conjunt de Catalunya. 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA  
Tots els grans sectors presenten una evolució positiva al llarg de l’any 2017, i hi destaca el bon 
comportament de la construcció, que accelera el ritme de creixement fins al 5,3%, al mateix 
nivell que al conjunt català, i es converteix en el sector més dinàmic a la comarca. La indústria 
és l’altre gran sector que creix de forma intensa, el 4,1%, per sobre de la dinàmica que presenta 
a Catalunya. Els dos subsectors industrials més importants, l’alimentació, begudes i tabac, i la 
fabricació de maquinària i equipament mecànic són els que mostren més dinamisme, i 
incrementen l’ocupació en un 7,1% i 7,3%, respectivament, i en ambdós casos superen la 
dinàmica registrada a nivell català. La metal·lúrgia i la fabricació de productes metàl·lics accelera 
el ritme de creixement fins al 5,4%, i es converteix en el tercer subsector industrial més destacat. 
Mentrestant, la fabricació de cautxú i plàstic es contrau la segona meitat de l’any i cau fins al 
6,3%. En canvi, el sector serveis modera la seva expansió i deixa enrere els increments 
interanuals superiors al 3% per situar-se en el 2,2% el darrer trimestre. La desacceleració s’apre-
cia de forma més significativa en el comerç, que tan sols creix l’1,1%, així com les activitats 
vinculades al sector públic, que marquen nous màxims d’ocupació, però perden dinamisme 
(1,3% més). Els serveis empresarials i immobiliaris i l’hostaleria són els subsectors més dinàmics 
dins dels serveis, perquè creixen el 4,6% i el 3,7% interanual, respectivament.

Per contra, el bon comportament de l’ocupació no es trasllada al teixit empresarial, que durant 
aquest període inicia una tendència descendent, i cau un 1,4% en acabar l’any.

MERCAT DE TREBALL
La recuperació de l’ocupació es consolida aquest 2017, supera lleugerament els nivells anteriors 
a la crisi econòmica i assoleix un nou màxim històric dels nivells d’ocupació de la comarca. El 
treball assalariat és el principal impulsor de la creació d’ocupació, si bé aquest se situa lleugera-
ment per sota del conjunt del Principat. El treball autònom, per la seva banda, presenta una 
evolució molt més moderada, però el seu comportament resulta més positiu que al conjunt 
català, on s’ha estancat.  Així, el treball autònom manté un pes important dins del mercat de 
treball de la comarca. L’augment de l’ocupació ve acompanyat d’una davallada destacada del 
nombre de persones desocupades, que disminueix el 12,8% el quart trimestre de l’any, i deixa 
la taxa d’atur en el 7,8%, 4 punts inferior a la taxa catalana. L’augment de l’ocupació és superior 
a l’increment demogràfic de la comarca, cosa que consolida l’equilibri entre l’activitat producti-
va i residencial, i comporta més oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten 
les taxes d’ocupació i activitat, de les més elevades de Catalunya (4a i 6a, respectivament). 
Novament, el punt negatiu en l’evolució dels indicadors laborals el marca el repunt de la 
sinistralitat iniciat el 2014 i que s’ha intensificat durant aquest darrer any.

COMERÇ EXTERIOR 
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori repre-
senta prop d’un 15% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a Àfrica, Amèrica i Àsia), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte 
de les dades de 2016  han tingut un creixement del 6%. El valor estimat anual és de 758,83 
milions d’€ (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 2017 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 CETS. El nombre 
d’empreses turístiques és de 783, 21 més que l’any passat, a causa del creixement sobretot dels 
habitatges d’ús turístic i restaurants, i malgrat un petit retrocés del nombre de bars. La recapta-
ció de l’impost sobre estades en allotjaments turístics ha crescut de manera considerable, cosa 
que no es pot explicar només pel creixement de l’ocupació dels allotjaments (56% mitjana 
d’ocupació enfront del 55% de l’any 2106), sinó que obligatòriament s’ha d’explicar per l’incre-
ment del nombre d’allotjaments que recapten aquest impost. Segons les estimacions, ha 
crescut en un 9% el nombre de visitants informats. La major part han estat famílies provinents 
en un 53% de Catalunya, un 27% de mercats internacionals i un 20% de la resta de l’Estat. El 
2017 hi ha acreditades amb la CETS 28 empreses turístiques de diferents tipologies, d’entre les 
quals  les dues úniques agències de viatges acreditades de l’Estat espanyol, i 11 empreses més 
estan en procés d’acreditació. Aquesta dada converteix la Garrotxa, i en concret el seu Parc 
Natural, que n’és el titular, en un dels que aplica la CETS amb més empreses acreditades de tot 
Europa.

D’altra banda, s’han fet les darreres inversions del Pla de foment territorial del turisme en la 
millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha continuat poten-
ciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i esdeveniments de petit format), Natu-
ra-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant 
d’un sector divers que experimenta un creixement i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT

POBLACIÓ 
Aquest 2017  la població a la comarca de la Garrotxa ha crescut de 185 persones respecte de 
l’any passat. És un creixement discret que recupera la dinàmica creixent dels últims deu anys.  
L’envelliment és la principal característica de la població garrotxina, especialment entre les 
persones de més de 85 anys, que supera la taxa catalana (3% vs. 4,3%). Aquest sobreenvelli-
ment és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment la població femenina 
superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir dels setanta anys i, a mesura que 
avança l’edat,  s’eixampla encara més la diferència a favor de la proporció de dones.
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.630 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,6% de la població total a la Garrotxa i el 18,02% a Olot. El 
80,8% de la població estrangera a la comarca viu a Olot. La Garrotxa és una comarca amb 
persones de 93 nacionalitat diferents. L’ Índia (17,5%), el Marroc (13,8%) i  la Xina (11,2%) són les 
nacionalitats amb més població. Destaca Hondures dins les sis més destacades, amb un 7% 
del total de la població estrangera. D’aquesta, un 71,4% són dones. 
Finalment, el nombre de persones nascudes a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 
2.923 persones.
 
SERVEIS SOCIALS 
El 2017 s’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, 
especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part important 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 socioe-
conòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 20,6% del total (11.565 
persones), i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 21,1% són persones més 
grans de 85 anys (2.450). Aquesta situació d'envelliment i sobreenvelliment de la comarca 
suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a serveis socials sigui per temes 
relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència. 

EDUCACIÓ  
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys es consolida i se situa en el 53% 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 al curs passat, i la llista d’espera s’ha reduït 
de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acrediten l’ESO 
és superior a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya. Tot i això, és urgent donar una resposta 
integral a tots els joves que no finalitzen amb èxit l’etapa d’educació obligatòria dins dels 
centres de secundària. Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la 
Garrotxa, un any més, és la del batxillerat (48,30%). Tot i això, veiem un augment significatiu 
dels joves que decideixen seguir el seu itinerari formatiu a través de l’oferta de CFGM. Una altra 
dada preocupant i que augmenta lleugerament aquest any és el nombre de joves que abando-
nen el sistema educatiu en aquest impàs. 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 98%. Si ens fixem quines són les 
famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, pel que fa als CFGM 
o CFAM, la família de Sanitat és la que acull més alumnes. Per contra, 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 d’ Humanitats i Ciències Socials, seguida de molt a prop per la 
modalitat de Ciències i Tecnologia. 

INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP
Segons l’estudi “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals” només el 6% dels alumnes 
graduats en FP, Ensenyaments Artístics o Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny l’any 
2017 en algun dels centres de la comarca, està buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha 
realitzat una enquesta d’inserció laboral a 359 joves de la promoció de l’any 2017, sis mesos 
després d’ haver-se graduat. Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, 
Escola Pia Olot i Kreas, centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries.
Un 56% dels joves graduats ha trobat ocupació, mentre que un 38% continua estudiant. Si 
només ens fixem en els graus superiors o en els Ensenyaments Superiors de Disseny el percen-
tatge que està en actiu puja fins al 73% . Quant als graduats en cicle mitjà és destacable que un 
69% continua estudiant un grau superior.
Referent a la feina, un 75% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat la 
incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sional són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contracte, el 
66% són temporals, enfront d'un 27% que són indefinits i el 7% restant treballa pel seu compte.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Durant el curs 2017-18, un total de 1.082 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un grau 
universitari, prop d’un centenar menys que el curs passat. El 36,76% ho fan a la Universitat de 
Girona; un 6,22% a la Universitat de Vic; un 15,23% a la Universitat de Barcelona; el 9,97% 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 Jurídiques, 

que l’any passat suposava un 46,3% dels estudiants i enguany presenta un lleuger augment 
amb un 48,6%. També igual que l’any passat, el segon lloc l’ocupen els graus de Ciències de la 
Salut, amb un 19,8%. El tercer lloc, amb un 14,4%, l’ocupen els estudis d’Enginyeria i Arquitectu-
ra. Els graus de Ciències augmenten un punt i se situen gairebé al 10%. Per últim, els graus 
d’Arts i Humanitats també es mantenen amb un 7,2%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2017-18 són: ADE, Psicologia i Educació 
Infantil.

SANITAT  
La utilització dels serveis públics de salut a la Garrotxa ha persistit durant el 2017 més elevada 
que en el conjunt de Catalunya i l’activitat en general s’ha mantingut sense grans canvis, 
excepte en l’augment progressiu de la utilització del servei d’urgències. 
Quant a l’Hospital, l’índex d’ingressos evitables ha seguit essent un dels millors de Catalunya, i 
destaca un menor nombre d’hospitalitzacions de pacients amb problemàtica de salut mental.
Pel que fa a l’atenció primària, es manté una major accessibilitat en comparació als resultats de 
Catalunya, i aquest any varen superar l’acreditació de l’ABS de Sant Joan les Fonts i la de les 
Valls d’en Bas i Hostoles.
Com a noves accions i millores podem destacar la creació de la Unitat de Salut Mediambiental 
Pediàtrica, l’elaboració d’un programa d’atenció a la incontinència fecal d’abast comarcal i la 
introducció del Programa d’atenció psicològica a les tres ABS rurals.

LLENGUA 
Es manté la diversitat lingüística a Olot i continuen havent-hi  cinc grans llengües, a més del 
català i el castellà (per ordre): el panjabi, el romanès, el xinès mandarí, l’àrab i el soninké.
Augmenta el nombre de persones que provenen d’Amèrica Central i del Sud, amb dues 
conseqüències importants: increment dels parlants que tenen el castellà com a primera llengua 
i feminització de la societat (majoritàriament són dones).
Es manté un flux constant d’arribada de persones que fa que molta gent s’inscrigui als cursos 
bàsics (90 h per llei), però no hi ha continuïtat en la formació de llengua.

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 
La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte/pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Enguany serà el tercer any que exposem les dades a 
l’Observatori;  aquest període ens dona la perspectiva per comprovar que del 2015 al 2017, hem 
tingut un lleuger augment dels fets delictius, una tònica, però, que és general a Catalunya.
Durant el 2017 el global de Catalunya va ser de 67 delictes per 1.000 habitants, i a la Garrotxa 
la taxa va situar-se amb 36 delictes per 1.000 habitants, un lleuger augment respecte del 2016 
de 30 delictes per cada mil habitants.
Aquest lleuger ascens ve determinat, d’una banda, pels robatoris amb força sobre les coses, 
com els robatoris a l’interior de vehicles en zones lúdiques (gorgues) i el robatori interior de 
domicili, que l’últim trimestre del 2017 va augmentar lleugerament i, per altra banda, els furts, 

la majoria dels quals  de telèfons mòbils. Finalment, un fet delinqüencial  que  no necessària-
ment  incideix sobre les persones i/o les coses  són els delictes informàtics, com ara les estafes, 
les targetes clonades, les vendes fictícies, etc.
Al llarg del 2017, igual com el 2016, hem tingut una incidència baixa dels robatoris a empreses 
ubicades en els diferents polígons industrials de la comarca. 
Arribats a aquest punt, i després de veure’n l’evolució, caldria fer una reflexió que ens ajudaria 
a millorar la nostra seguretat: ens preocupem molt de reforçar les nostres instal·lacions físiques, 
de la casa, de les naus industrials, etc., però  descuidem una porta principal i molt important 
com és la connexió a la xarxa  informàtica. 
Fent una valoració global, podem dir que malgrat tenir aquest petit augment de 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, atès que s’està gairebé a 
la meitat 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 patrullatges 
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 activi-
tats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania sobre la nova amenaça que són 
les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot  
La tecnologia col·labora en l’augment de la seguretat. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olot ha 
invertit en la instal·lació de dos nous lectors de matrícula. En l’actualitat són tres els lectors de 
matrícula que cobreixen les tres principals vies d’accés a la ciutat. Aquesta instal·lació permet 
entrar matrícules de vehicles sospitosos i d’interès policial, tant per a la Policia Municipal com 
per al cos de Mossos d’Esquadra. El sistema alerta en temps real la central de la Policia Munici-
pal quan un vehicle de la llista entra a la ciutat.
 La seguretat viària en els nuclis de població és una de les principals responsabilitats de les 
policies locals. L’accidentalitat amb ferits greus o morts s’ha reduït lleugerament el 2017 
respecte del 2016. Les dades del 2016 eren d’un mort i sis ferits greus, mentre que les del 2017 
són d’una persona morta i de quatre ferits greus en accident de circulació.
Preocupava el nombre d’atropellaments de vianants, que s’han reduït per tercer any consecutiu 
(20, 19, 16).

JUSTÍCIA
L’any 2017 han entrat 3.093 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 34% són 
procediments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 61% són 
procediments penals i el 5% procediments penals de violència contra la dona. L’entrada 
d’assumptes judicials ha incrementat un 19% respecte del 2016. 
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 496 sentències (increment del 6% respecte 
de l’any anterior), 1.825 autos (increment del 43%) i 729 decrets (increment del 4%).  

A finals de 2017 els jutjats d’Olot registren un total de 1.146 casos pendents, xifra que represen-
ta una disminució del 4% en relació a un any abans
 
HABITATGE 
L’economia catalana durant l’any 2017 ha mantingut el mateix nivell de creixement que l’any 
passat. El PIB de la construcció també ha crescut, fins i tot ha accelerat el seu ritme de creixe-
ment respecte de l’any anterior. La construcció d’habitatges a Catalunya (segons els visats i els 
certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
de Catalunya) ha canviat la tendència decreixent i sembla que pot iniciar el camí cap a la 
normalització d’unes xifres més adaptades a les necessitats reals de la població. L’any 2017 es 
varen iniciar un total d’11.340 habitatges a tot Catalunya, un 36,35% més que l’any anterior, i 
se’n varen acabar 6.892. El creixement en els inicis d’habitatge també s’ha produït tant a la 
comarca com a Olot en un 25,58% i un 52,00%, respectivament. 
El mercat immobiliari residencial presenta dinàmiques diferents segons si es tracta del mercat 
de compravenda o del mercat de lloguer. El mercat de compravenda mostra signes de certa 
recuperació, amb creixements positius en el nombre d’habitatges venuts i un increment mode-
rat dels preus; pel que fa al mercat de lloguer, la dinàmica també és creixent: el nombre de 
contractes formalitzats ha crescut lleugerament respecte de l’any 2016 i l’import del lloguer 
mensual ha crescut de forma més significativa.

CULTURA 
Tot i la rebaixa pressupostària d’un 7% respecte de l’any anterior, durant l’any 2017 Olot ha 
continuïtat oferint una programació i oferta cultural basada en l’equilibri entre la qualitat i la 
quantitat. S’han programat novament més de 100 espectacles d’arts escèniques (1,5 per 
setmana) i gairebé 200 concerts musicals de tots els estils (quasi 4 per setmana), dels quals el 
60% han estat organitzats per l’Administració local i el 40% per entitats privades.
Quant a la resposta de la ciutadania, és cert que les dades posen de relleu un cert descens 
respecte de l’any anterior, però estaria motivat per diferents raons: d’una banda, per exem-
ple,eltancament per reformes de gener a juny del Museu de la Garrotxa, que ha propiciat una 
lleugera davallada de la xifra total de visitants als Museus d’Olot (69.992 respecte dels 75.000 
de 2016); de l’altra, la lleugera disminució del nombre d’espectacles o concerts programats fruit 
de la rebaixa de pressupost, que ha repercutit, consegüentment, en el nombre final d’especta-
dors  (-3%), o, finalment, el descens en el consum cultural experimentat al país a partir dels fets 
del primer d’octubre.
Pel que fa a la lectura, la Biblioteca Marià Vayreda continua essent un dels vaixells insígnia 
d’Olot Cultura. Cal destacar que s’hi van incrementar els fons en un 1,01%, i que en aquest 
moment hi ha 98.281 exemplars. El 2017 s’ha caracteritzat també per mantenir un important 
esforç en comunicació, amb l’objectiu d’informar a tothom de la programació cultural. Com a 
dada cal destacar la línia ascendent en les dades de seguidors de Facebook, Instagran i Twitter, 
aquest últim amb un increment del 44%.
Cal destacar, també, la definitiva consolidació de festivals com Sismògraf, Mot o Lluèrnia, que 
s’han convertit ja en pols de referència cultural del país, o el treball del primer any de la 

Residència Faber, que ha acollit més de 83 professionals d’arreu del món de diferents discipli-
nes i ha organitzat, amb ells, més de 40 xerrades i/o activitats a la comarca.

ESPORTS 
En aquesta edició s’ha analitzat, d’una banda, l’esport federat dels clubs d’Olot i, de l’altra, l’ús 
de les instal·lacions esportives municipals (IEMS).  La pràctica de l’esport federat implica un 
vincle directe amb l’entitat esportiva i amb la federació corresponent. El 2017 hi ha un total de 
3.284 esportistes, englobats en 33 clubs esportius i que practiquen 21 esports diferents (futbol, 
bàsquet, vòlei, hoquei, tennis, tennis taula, patinatge, gimnàstica, horseball o bàsquet a cavall, 
ciclisme, pesca, skate o patinar, caça, rugbi, escacs, orientació, atletisme, motociclisme, criquet, 
taekwondo i natació). A més, caldria tenir en compte, també, el Centre Excursionista d’Olot, que 
acredita 1.089 socis masculins i 736 de femenins. Un 64% dels esportistes federats són homes 
i un 36% dones. Si ho analitzem per categories, veurem que en totes, des de prebenjamí, hi ha 
més federats masculins que femenins, però cal destacar que aquesta diferència s’accentua 
considerablement en edat sènior (a partir dels 18 anys).
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament les instal·lacions esportives 
municipals (IEMS), és a dir, que és el responsable del funcionament ordinari de la instal·lació, 
confecció d’horaris, manteniment, neteja, etc. i els usuaris, entitats i/o privats només han de fer 
les sol·licituds pertinents i abonar les taxes aprovades per l’IMELLO.  En la temporada 16-17 se 
n’han fet 233.627 usos (vegades que un esportista fa ús de la instal·lació): un 50% correspon als 
pavellons esportius Pla de Llacs, un 21% a la piscina municipal, un 17% als camp de futbol Pla 
de Baix i un 12% a l’estadi d’atletisme. 

MEDIAMBIENT
DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
La densitat de població de la Garrotxa és de 76,2 habitants/km2 , mentre que la del conjunt 
de Catalunya és de 234,3 habitants/km2. Per municipis, predominen aquells que tenen 
densitats de població inferiors a 50 habitants/km2.
La suma de sòl urbà i sòl no urbanitzable de la Garrotxa representa el 7% de la superfície comarcal.
Segons dades obtingudes a partir de la Declaració Única Agrària (DUN), el municipi de la 
Garrotxa que té més superfície declarada és el de la Vall d’en Bas (1.414 ha). Els sis cultius 
més conreats, el 2017, a la Garrotxa han estat:  ordi (1.301,88 ha), blat de moro (1.036,26 ha), 
raigràs (935,57 ha), blat tou (706,76 ha), userda (694,43 ha) i, ja a una certa distància, colza 
(303,09 ha). D’aquests cultius, el blat de moro té una certa tendència a la baixa, mentre que 
el raigràs ha experimentat un lleuger increment de la superfície cultivada.
En relació amb les explotacions ramaderes, en el període 2011-2017, s’observa una lleugera 
disminució del nombre d’explotacions de bestiar boví (de 256, el 2011, s’ha passat a 230, el 
2017), que s’ha traduït també en un lleu descens en el nombre de places (de 34.490 el 2011 
a 31.455 el 2017). Això es pot interpretar pel tancament d’explotacions petites. En canvi, les 
explotacions d’oví, pel que fa el nombre total s’han mantingut (172), però en canvi ha baixat 
el nombre de caps de bestiar (33.835 a 25.559). Una tendència justament a la inversa són les 

explotacions de porcí, amb el mateix nombre d’explotacions (77) però que han incrementat 
força la capacitat (de 64.391 a 89.099).
La Vall d’en Bas és el municipi que registra més places de bestiar boví i oví; en canvi Monta-
gut lidera les places de bestiar  porcí, cabrum i d’èquids.
Pel que fa a la Carta europea de turisme sostenible (CETS), s’ha passat de les 19 empreses 
acreditades el 2009 a les 36 actuals. Totes aquestes empreses treballen conjuntament amb 
entitats de la comarca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per a una gestió 
responsable, sostenible i de qualitat del turisme a la comarca de la Garrotxa.

CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana del 2017 (de les catorze estacions que proveeixen dades) ha estat de 631 
mm. Aquest valor és un 18% inferior a la mitjana de la pluviometria comarcal dels darrers anys, 
que és de 852 mm.

AIGUA
Amb dades dels darrers set anys, el consum total d’aigua per a l’ús domèstic a la comarca es 
manté constant, mentre que l’ús industrial s’incrementa un 12%. En l’àmbit català, la Garrotxa 
és la tretzena comarca amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota els 116 que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 88% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2017, segons els índexs biològics, 
presenten una qualitat “molt bona”, “bona” o “mitjana” i la resta, “deficient”.
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2017, excepte una, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor considerat normal (50mg/l). La concentració total de 
nitrats segueix la tendència a la baixa dels últims anys.
Pel que fa a nivells piezomètrics dels aqüífers, la davallada per a l’any 2017 ha estat important.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un 
descens. A partir de 2014, la tendència en la producció és a l’alça, tant al territori català com a a 
la Garrotxa, on el 2016 creix un 2,7%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 45,4%. Argelaguer 
és el municipi de la comarca amb un nivell de selecció més elevat, amb el 57% dels residus 
seleccionats, i el conjunt català té un grau de selecció del 39%.
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa 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 els darrers dos 
anys, però, la producció de residus industrials a la comarca s’ha tornat a incrementar (un 15% el 2016).

ENERGIA
Pel que fa a la producció local d’energia elèctrica, el 2012, només quatre instal·lacions de 
cogeneració produïen més del 89% de l’energia elèctrica que es generava a la comarca, mentre 
que les fotovoltaiques, tot i ser més nombroses, no arribaven al 2%.

Pel que fa al consum d’electricitat de les instal·lacions municipals (enllumenat públic i equipa-
ments), en els darrers anys s’han fet accions per millorar-ne l’eficiència. El consum elèctric del 
2017 s’ha reduït un 36% respecte del de 2011.
La totalitat dels ajuntaments de la Garrotxa compren energia elèctrica amb garantia d’origen 
renovable a les empreses comercialitzadores. Els 11.379.821 kWh consumits per l’enllumenat 
públic i els equipaments municipals no han comportat l’emissió de cap tona de CO2.
Sobre el consum d’enllumenat públic del 2017, el conjunt dels municipis de la comarca han 
consumit 6.109.211 kWh. Si comparem el consum anual d’enllumenat respecte a la superfície de 
sòl urbà de cada municipi, queda clar que com més compacte és el municipi més reduït és el 
consum de l’enllumenat.

MOBILITAT
Les vies de titularitat estatal, catalana  i de la Diputació de Girona suposen només un 26% de 
la xarxa viària comarcal, mentre que el 74% restant corresponen a camins rurals, que són de 
titularitat municipal.
Els quilòmetres de camins rurals estan directament relacionats amb la superfície del terme 
municipal. Els tres municipis amb més quilòmetres de carreteres i camins de la Garrotxa són: 
Montagut i Oix (130 km), la Vall d’en Bas, (142 km) i la Vall de Bianya (185 km).

>49



ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC 
Es consolida l’important dinamisme de l’economia comarcal, ja que el PIB de 2016 és un 3,9% 
superior al de 2015, i suposa el tercer any consecutiu de creixement. A més, es manté com una 
de les comarques capdavanteres en el dinamisme econòmic, ja que la variació interanual del 
PIB suposa el 8è major increment en el conjunt de les comarques catalanes. El bon comporta-
ment que han tingut els grans sectors econòmics al llarg de l’any fa pensar que el 2017 es pot 
mantenir la bona dinàmica de l’economia comarcal, especialment gràcies a l’evolució de 
l’ocupació en el sector industrial, amb un creixement superior a la mitjana catalana, i amb 
l’acceleració del ritme de recuperació de la construcció, que iguala els nivells catalans.  El bon 
comportament d’aquests dos sectors contraresta bona part de la moderació viscuda al sector 
terciari. D’altra banda, durant el 2015 s’experimenta un notable avenç de les rendes, que 
registren el valor més elevat de la sèrie i repliquen el mateix comportament que han tingut les 
rendes al conjunt de Catalunya. 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA  
Tots els grans sectors presenten una evolució positiva al llarg de l’any 2017, i hi destaca el bon 
comportament de la construcció, que accelera el ritme de creixement fins al 5,3%, al mateix 
nivell que al conjunt català, i es converteix en el sector més dinàmic a la comarca. La indústria 
és l’altre gran sector que creix de forma intensa, el 4,1%, per sobre de la dinàmica que presenta 
a Catalunya. Els dos subsectors industrials més importants, l’alimentació, begudes i tabac, i la 
fabricació de maquinària i equipament mecànic són els que mostren més dinamisme, i 
incrementen l’ocupació en un 7,1% i 7,3%, respectivament, i en ambdós casos superen la 
dinàmica registrada a nivell català. La metal·lúrgia i la fabricació de productes metàl·lics accelera 
el ritme de creixement fins al 5,4%, i es converteix en el tercer subsector industrial més destacat. 
Mentrestant, la fabricació de cautxú i plàstic es contrau la segona meitat de l’any i cau fins al 
6,3%. En canvi, el sector serveis modera la seva expansió i deixa enrere els increments 
interanuals superiors al 3% per situar-se en el 2,2% el darrer trimestre. La desacceleració s’apre-
cia de forma més significativa en el comerç, que tan sols creix l’1,1%, així com les activitats 
vinculades al sector públic, que marquen nous màxims d’ocupació, però perden dinamisme 
(1,3% més). Els serveis empresarials i immobiliaris i l’hostaleria són els subsectors més dinàmics 
dins dels serveis, perquè creixen el 4,6% i el 3,7% interanual, respectivament.

Per contra, el bon comportament de l’ocupació no es trasllada al teixit empresarial, que durant 
aquest període inicia una tendència descendent, i cau un 1,4% en acabar l’any.

MERCAT DE TREBALL
La recuperació de l’ocupació es consolida aquest 2017, supera lleugerament els nivells anteriors 
a la crisi econòmica i assoleix un nou màxim històric dels nivells d’ocupació de la comarca. El 
treball assalariat és el principal impulsor de la creació d’ocupació, si bé aquest se situa lleugera-
ment per sota del conjunt del Principat. El treball autònom, per la seva banda, presenta una 
evolució molt més moderada, però el seu comportament resulta més positiu que al conjunt 
català, on s’ha estancat.  Així, el treball autònom manté un pes important dins del mercat de 
treball de la comarca. L’augment de l’ocupació ve acompanyat d’una davallada destacada del 
nombre de persones desocupades, que disminueix el 12,8% el quart trimestre de l’any, i deixa 
la taxa d’atur en el 7,8%, 4 punts inferior a la taxa catalana. L’augment de l’ocupació és superior 
a l’increment demogràfic de la comarca, cosa que consolida l’equilibri entre l’activitat producti-
va i residencial, i comporta més oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten 
les taxes d’ocupació i activitat, de les més elevades de Catalunya (4a i 6a, respectivament). 
Novament, el punt negatiu en l’evolució dels indicadors laborals el marca el repunt de la 
sinistralitat iniciat el 2014 i que s’ha intensificat durant aquest darrer any.

COMERÇ EXTERIOR 
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori repre-
senta prop d’un 15% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a Àfrica, Amèrica i Àsia), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte 
de les dades de 2016  han tingut un creixement del 6%. El valor estimat anual és de 758,83 
milions d’€ (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 2017 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 CETS. El nombre 
d’empreses turístiques és de 783, 21 més que l’any passat, a causa del creixement sobretot dels 
habitatges d’ús turístic i restaurants, i malgrat un petit retrocés del nombre de bars. La recapta-
ció de l’impost sobre estades en allotjaments turístics ha crescut de manera considerable, cosa 
que no es pot explicar només pel creixement de l’ocupació dels allotjaments (56% mitjana 
d’ocupació enfront del 55% de l’any 2106), sinó que obligatòriament s’ha d’explicar per l’incre-
ment del nombre d’allotjaments que recapten aquest impost. Segons les estimacions, ha 
crescut en un 9% el nombre de visitants informats. La major part han estat famílies provinents 
en un 53% de Catalunya, un 27% de mercats internacionals i un 20% de la resta de l’Estat. El 
2017 hi ha acreditades amb la CETS 28 empreses turístiques de diferents tipologies, d’entre les 
quals  les dues úniques agències de viatges acreditades de l’Estat espanyol, i 11 empreses més 
estan en procés d’acreditació. Aquesta dada converteix la Garrotxa, i en concret el seu Parc 
Natural, que n’és el titular, en un dels que aplica la CETS amb més empreses acreditades de tot 
Europa.

D’altra banda, s’han fet les darreres inversions del Pla de foment territorial del turisme en la 
millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha continuat poten-
ciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i esdeveniments de petit format), Natu-
ra-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant 
d’un sector divers que experimenta un creixement i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT

POBLACIÓ 
Aquest 2017  la població a la comarca de la Garrotxa ha crescut de 185 persones respecte de 
l’any passat. És un creixement discret que recupera la dinàmica creixent dels últims deu anys.  
L’envelliment és la principal característica de la població garrotxina, especialment entre les 
persones de més de 85 anys, que supera la taxa catalana (3% vs. 4,3%). Aquest sobreenvelli-
ment és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment la població femenina 
superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir dels setanta anys i, a mesura que 
avança l’edat,  s’eixampla encara més la diferència a favor de la proporció de dones.
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.630 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,6% de la població total a la Garrotxa i el 18,02% a Olot. El 
80,8% de la població estrangera a la comarca viu a Olot. La Garrotxa és una comarca amb 
persones de 93 nacionalitat diferents. L’ Índia (17,5%), el Marroc (13,8%) i  la Xina (11,2%) són les 
nacionalitats amb més població. Destaca Hondures dins les sis més destacades, amb un 7% 
del total de la població estrangera. D’aquesta, un 71,4% són dones. 
Finalment, el nombre de persones nascudes a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 
2.923 persones.
 
SERVEIS SOCIALS 
El 2017 s’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, 
especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part important 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 socioe-
conòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 20,6% del total (11.565 
persones), i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 21,1% són persones més 
grans de 85 anys (2.450). Aquesta situació d'envelliment i sobreenvelliment de la comarca 
suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a serveis socials sigui per temes 
relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència. 

EDUCACIÓ  
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys es consolida i se situa en el 53% 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 al curs passat, i la llista d’espera s’ha reduït 
de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acrediten l’ESO 
és superior a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya. Tot i això, és urgent donar una resposta 
integral a tots els joves que no finalitzen amb èxit l’etapa d’educació obligatòria dins dels 
centres de secundària. Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la 
Garrotxa, un any més, és la del batxillerat (48,30%). Tot i això, veiem un augment significatiu 
dels joves que decideixen seguir el seu itinerari formatiu a través de l’oferta de CFGM. Una altra 
dada preocupant i que augmenta lleugerament aquest any és el nombre de joves que abando-
nen el sistema educatiu en aquest impàs. 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 98%. Si ens fixem quines són les 
famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, pel que fa als CFGM 
o CFAM, la família de Sanitat és la que acull més alumnes. Per contra, 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 d’ Humanitats i Ciències Socials, seguida de molt a prop per la 
modalitat de Ciències i Tecnologia. 

INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP
Segons l’estudi “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals” només el 6% dels alumnes 
graduats en FP, Ensenyaments Artístics o Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny l’any 
2017 en algun dels centres de la comarca, està buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha 
realitzat una enquesta d’inserció laboral a 359 joves de la promoció de l’any 2017, sis mesos 
després d’ haver-se graduat. Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, 
Escola Pia Olot i Kreas, centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries.
Un 56% dels joves graduats ha trobat ocupació, mentre que un 38% continua estudiant. Si 
només ens fixem en els graus superiors o en els Ensenyaments Superiors de Disseny el percen-
tatge que està en actiu puja fins al 73% . Quant als graduats en cicle mitjà és destacable que un 
69% continua estudiant un grau superior.
Referent a la feina, un 75% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat la 
incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sional són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contracte, el 
66% són temporals, enfront d'un 27% que són indefinits i el 7% restant treballa pel seu compte.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Durant el curs 2017-18, un total de 1.082 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un grau 
universitari, prop d’un centenar menys que el curs passat. El 36,76% ho fan a la Universitat de 
Girona; un 6,22% a la Universitat de Vic; un 15,23% a la Universitat de Barcelona; el 9,97% 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 Jurídiques, 

que l’any passat suposava un 46,3% dels estudiants i enguany presenta un lleuger augment 
amb un 48,6%. També igual que l’any passat, el segon lloc l’ocupen els graus de Ciències de la 
Salut, amb un 19,8%. El tercer lloc, amb un 14,4%, l’ocupen els estudis d’Enginyeria i Arquitectu-
ra. Els graus de Ciències augmenten un punt i se situen gairebé al 10%. Per últim, els graus 
d’Arts i Humanitats també es mantenen amb un 7,2%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2017-18 són: ADE, Psicologia i Educació 
Infantil.

SANITAT  
La utilització dels serveis públics de salut a la Garrotxa ha persistit durant el 2017 més elevada 
que en el conjunt de Catalunya i l’activitat en general s’ha mantingut sense grans canvis, 
excepte en l’augment progressiu de la utilització del servei d’urgències. 
Quant a l’Hospital, l’índex d’ingressos evitables ha seguit essent un dels millors de Catalunya, i 
destaca un menor nombre d’hospitalitzacions de pacients amb problemàtica de salut mental.
Pel que fa a l’atenció primària, es manté una major accessibilitat en comparació als resultats de 
Catalunya, i aquest any varen superar l’acreditació de l’ABS de Sant Joan les Fonts i la de les 
Valls d’en Bas i Hostoles.
Com a noves accions i millores podem destacar la creació de la Unitat de Salut Mediambiental 
Pediàtrica, l’elaboració d’un programa d’atenció a la incontinència fecal d’abast comarcal i la 
introducció del Programa d’atenció psicològica a les tres ABS rurals.

LLENGUA 
Es manté la diversitat lingüística a Olot i continuen havent-hi  cinc grans llengües, a més del 
català i el castellà (per ordre): el panjabi, el romanès, el xinès mandarí, l’àrab i el soninké.
Augmenta el nombre de persones que provenen d’Amèrica Central i del Sud, amb dues 
conseqüències importants: increment dels parlants que tenen el castellà com a primera llengua 
i feminització de la societat (majoritàriament són dones).
Es manté un flux constant d’arribada de persones que fa que molta gent s’inscrigui als cursos 
bàsics (90 h per llei), però no hi ha continuïtat en la formació de llengua.

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 
La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte/pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Enguany serà el tercer any que exposem les dades a 
l’Observatori;  aquest període ens dona la perspectiva per comprovar que del 2015 al 2017, hem 
tingut un lleuger augment dels fets delictius, una tònica, però, que és general a Catalunya.
Durant el 2017 el global de Catalunya va ser de 67 delictes per 1.000 habitants, i a la Garrotxa 
la taxa va situar-se amb 36 delictes per 1.000 habitants, un lleuger augment respecte del 2016 
de 30 delictes per cada mil habitants.
Aquest lleuger ascens ve determinat, d’una banda, pels robatoris amb força sobre les coses, 
com els robatoris a l’interior de vehicles en zones lúdiques (gorgues) i el robatori interior de 
domicili, que l’últim trimestre del 2017 va augmentar lleugerament i, per altra banda, els furts, 

la majoria dels quals  de telèfons mòbils. Finalment, un fet delinqüencial  que  no necessària-
ment  incideix sobre les persones i/o les coses  són els delictes informàtics, com ara les estafes, 
les targetes clonades, les vendes fictícies, etc.
Al llarg del 2017, igual com el 2016, hem tingut una incidència baixa dels robatoris a empreses 
ubicades en els diferents polígons industrials de la comarca. 
Arribats a aquest punt, i després de veure’n l’evolució, caldria fer una reflexió que ens ajudaria 
a millorar la nostra seguretat: ens preocupem molt de reforçar les nostres instal·lacions físiques, 
de la casa, de les naus industrials, etc., però  descuidem una porta principal i molt important 
com és la connexió a la xarxa  informàtica. 
Fent una valoració global, podem dir que malgrat tenir aquest petit augment de 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, atès que s’està gairebé a 
la meitat 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 patrullatges 
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 activi-
tats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania sobre la nova amenaça que són 
les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot  
La tecnologia col·labora en l’augment de la seguretat. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olot ha 
invertit en la instal·lació de dos nous lectors de matrícula. En l’actualitat són tres els lectors de 
matrícula que cobreixen les tres principals vies d’accés a la ciutat. Aquesta instal·lació permet 
entrar matrícules de vehicles sospitosos i d’interès policial, tant per a la Policia Municipal com 
per al cos de Mossos d’Esquadra. El sistema alerta en temps real la central de la Policia Munici-
pal quan un vehicle de la llista entra a la ciutat.
 La seguretat viària en els nuclis de població és una de les principals responsabilitats de les 
policies locals. L’accidentalitat amb ferits greus o morts s’ha reduït lleugerament el 2017 
respecte del 2016. Les dades del 2016 eren d’un mort i sis ferits greus, mentre que les del 2017 
són d’una persona morta i de quatre ferits greus en accident de circulació.
Preocupava el nombre d’atropellaments de vianants, que s’han reduït per tercer any consecutiu 
(20, 19, 16).

JUSTÍCIA
L’any 2017 han entrat 3.093 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 34% són 
procediments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 61% són 
procediments penals i el 5% procediments penals de violència contra la dona. L’entrada 
d’assumptes judicials ha incrementat un 19% respecte del 2016. 
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 496 sentències (increment del 6% respecte 
de l’any anterior), 1.825 autos (increment del 43%) i 729 decrets (increment del 4%).  

A finals de 2017 els jutjats d’Olot registren un total de 1.146 casos pendents, xifra que represen-
ta una disminució del 4% en relació a un any abans
 
HABITATGE 
L’economia catalana durant l’any 2017 ha mantingut el mateix nivell de creixement que l’any 
passat. El PIB de la construcció també ha crescut, fins i tot ha accelerat el seu ritme de creixe-
ment respecte de l’any anterior. La construcció d’habitatges a Catalunya (segons els visats i els 
certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
de Catalunya) ha canviat la tendència decreixent i sembla que pot iniciar el camí cap a la 
normalització d’unes xifres més adaptades a les necessitats reals de la població. L’any 2017 es 
varen iniciar un total d’11.340 habitatges a tot Catalunya, un 36,35% més que l’any anterior, i 
se’n varen acabar 6.892. El creixement en els inicis d’habitatge també s’ha produït tant a la 
comarca com a Olot en un 25,58% i un 52,00%, respectivament. 
El mercat immobiliari residencial presenta dinàmiques diferents segons si es tracta del mercat 
de compravenda o del mercat de lloguer. El mercat de compravenda mostra signes de certa 
recuperació, amb creixements positius en el nombre d’habitatges venuts i un increment mode-
rat dels preus; pel que fa al mercat de lloguer, la dinàmica també és creixent: el nombre de 
contractes formalitzats ha crescut lleugerament respecte de l’any 2016 i l’import del lloguer 
mensual ha crescut de forma més significativa.

CULTURA 
Tot i la rebaixa pressupostària d’un 7% respecte de l’any anterior, durant l’any 2017 Olot ha 
continuïtat oferint una programació i oferta cultural basada en l’equilibri entre la qualitat i la 
quantitat. S’han programat novament més de 100 espectacles d’arts escèniques (1,5 per 
setmana) i gairebé 200 concerts musicals de tots els estils (quasi 4 per setmana), dels quals el 
60% han estat organitzats per l’Administració local i el 40% per entitats privades.
Quant a la resposta de la ciutadania, és cert que les dades posen de relleu un cert descens 
respecte de l’any anterior, però estaria motivat per diferents raons: d’una banda, per exem-
ple,eltancament per reformes de gener a juny del Museu de la Garrotxa, que ha propiciat una 
lleugera davallada de la xifra total de visitants als Museus d’Olot (69.992 respecte dels 75.000 
de 2016); de l’altra, la lleugera disminució del nombre d’espectacles o concerts programats fruit 
de la rebaixa de pressupost, que ha repercutit, consegüentment, en el nombre final d’especta-
dors  (-3%), o, finalment, el descens en el consum cultural experimentat al país a partir dels fets 
del primer d’octubre.
Pel que fa a la lectura, la Biblioteca Marià Vayreda continua essent un dels vaixells insígnia 
d’Olot Cultura. Cal destacar que s’hi van incrementar els fons en un 1,01%, i que en aquest 
moment hi ha 98.281 exemplars. El 2017 s’ha caracteritzat també per mantenir un important 
esforç en comunicació, amb l’objectiu d’informar a tothom de la programació cultural. Com a 
dada cal destacar la línia ascendent en les dades de seguidors de Facebook, Instagran i Twitter, 
aquest últim amb un increment del 44%.
Cal destacar, també, la definitiva consolidació de festivals com Sismògraf, Mot o Lluèrnia, que 
s’han convertit ja en pols de referència cultural del país, o el treball del primer any de la 

Residència Faber, que ha acollit més de 83 professionals d’arreu del món de diferents discipli-
nes i ha organitzat, amb ells, més de 40 xerrades i/o activitats a la comarca.

ESPORTS 
En aquesta edició s’ha analitzat, d’una banda, l’esport federat dels clubs d’Olot i, de l’altra, l’ús 
de les instal·lacions esportives municipals (IEMS).  La pràctica de l’esport federat implica un 
vincle directe amb l’entitat esportiva i amb la federació corresponent. El 2017 hi ha un total de 
3.284 esportistes, englobats en 33 clubs esportius i que practiquen 21 esports diferents (futbol, 
bàsquet, vòlei, hoquei, tennis, tennis taula, patinatge, gimnàstica, horseball o bàsquet a cavall, 
ciclisme, pesca, skate o patinar, caça, rugbi, escacs, orientació, atletisme, motociclisme, criquet, 
taekwondo i natació). A més, caldria tenir en compte, també, el Centre Excursionista d’Olot, que 
acredita 1.089 socis masculins i 736 de femenins. Un 64% dels esportistes federats són homes 
i un 36% dones. Si ho analitzem per categories, veurem que en totes, des de prebenjamí, hi ha 
més federats masculins que femenins, però cal destacar que aquesta diferència s’accentua 
considerablement en edat sènior (a partir dels 18 anys).
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament les instal·lacions esportives 
municipals (IEMS), és a dir, que és el responsable del funcionament ordinari de la instal·lació, 
confecció d’horaris, manteniment, neteja, etc. i els usuaris, entitats i/o privats només han de fer 
les sol·licituds pertinents i abonar les taxes aprovades per l’IMELLO.  En la temporada 16-17 se 
n’han fet 233.627 usos (vegades que un esportista fa ús de la instal·lació): un 50% correspon als 
pavellons esportius Pla de Llacs, un 21% a la piscina municipal, un 17% als camp de futbol Pla 
de Baix i un 12% a l’estadi d’atletisme. 

MEDIAMBIENT
DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
La densitat de població de la Garrotxa és de 76,2 habitants/km2 , mentre que la del conjunt 
de Catalunya és de 234,3 habitants/km2. Per municipis, predominen aquells que tenen 
densitats de població inferiors a 50 habitants/km2.
La suma de sòl urbà i sòl no urbanitzable de la Garrotxa representa el 7% de la superfície comarcal.
Segons dades obtingudes a partir de la Declaració Única Agrària (DUN), el municipi de la 
Garrotxa que té més superfície declarada és el de la Vall d’en Bas (1.414 ha). Els sis cultius 
més conreats, el 2017, a la Garrotxa han estat:  ordi (1.301,88 ha), blat de moro (1.036,26 ha), 
raigràs (935,57 ha), blat tou (706,76 ha), userda (694,43 ha) i, ja a una certa distància, colza 
(303,09 ha). D’aquests cultius, el blat de moro té una certa tendència a la baixa, mentre que 
el raigràs ha experimentat un lleuger increment de la superfície cultivada.
En relació amb les explotacions ramaderes, en el període 2011-2017, s’observa una lleugera 
disminució del nombre d’explotacions de bestiar boví (de 256, el 2011, s’ha passat a 230, el 
2017), que s’ha traduït també en un lleu descens en el nombre de places (de 34.490 el 2011 
a 31.455 el 2017). Això es pot interpretar pel tancament d’explotacions petites. En canvi, les 
explotacions d’oví, pel que fa el nombre total s’han mantingut (172), però en canvi ha baixat 
el nombre de caps de bestiar (33.835 a 25.559). Una tendència justament a la inversa són les 

explotacions de porcí, amb el mateix nombre d’explotacions (77) però que han incrementat 
força la capacitat (de 64.391 a 89.099).
La Vall d’en Bas és el municipi que registra més places de bestiar boví i oví; en canvi Monta-
gut lidera les places de bestiar  porcí, cabrum i d’èquids.
Pel que fa a la Carta europea de turisme sostenible (CETS), s’ha passat de les 19 empreses 
acreditades el 2009 a les 36 actuals. Totes aquestes empreses treballen conjuntament amb 
entitats de la comarca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per a una gestió 
responsable, sostenible i de qualitat del turisme a la comarca de la Garrotxa.

CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana del 2017 (de les catorze estacions que proveeixen dades) ha estat de 631 
mm. Aquest valor és un 18% inferior a la mitjana de la pluviometria comarcal dels darrers anys, 
que és de 852 mm.

AIGUA
Amb dades dels darrers set anys, el consum total d’aigua per a l’ús domèstic a la comarca es 
manté constant, mentre que l’ús industrial s’incrementa un 12%. En l’àmbit català, la Garrotxa 
és la tretzena comarca amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota els 116 que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 88% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2017, segons els índexs biològics, 
presenten una qualitat “molt bona”, “bona” o “mitjana” i la resta, “deficient”.
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2017, excepte una, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor considerat normal (50mg/l). La concentració total de 
nitrats segueix la tendència a la baixa dels últims anys.
Pel que fa a nivells piezomètrics dels aqüífers, la davallada per a l’any 2017 ha estat important.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un 
descens. A partir de 2014, la tendència en la producció és a l’alça, tant al territori català com a a 
la Garrotxa, on el 2016 creix un 2,7%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 45,4%. Argelaguer 
és el municipi de la comarca amb un nivell de selecció més elevat, amb el 57% dels residus 
seleccionats, i el conjunt català té un grau de selecció del 39%.
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa 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 els darrers dos 
anys, però, la producció de residus industrials a la comarca s’ha tornat a incrementar (un 15% el 2016).

ENERGIA
Pel que fa a la producció local d’energia elèctrica, el 2012, només quatre instal·lacions de 
cogeneració produïen més del 89% de l’energia elèctrica que es generava a la comarca, mentre 
que les fotovoltaiques, tot i ser més nombroses, no arribaven al 2%.

Pel que fa al consum d’electricitat de les instal·lacions municipals (enllumenat públic i equipa-
ments), en els darrers anys s’han fet accions per millorar-ne l’eficiència. El consum elèctric del 
2017 s’ha reduït un 36% respecte del de 2011.
La totalitat dels ajuntaments de la Garrotxa compren energia elèctrica amb garantia d’origen 
renovable a les empreses comercialitzadores. Els 11.379.821 kWh consumits per l’enllumenat 
públic i els equipaments municipals no han comportat l’emissió de cap tona de CO2.
Sobre el consum d’enllumenat públic del 2017, el conjunt dels municipis de la comarca han 
consumit 6.109.211 kWh. Si comparem el consum anual d’enllumenat respecte a la superfície de 
sòl urbà de cada municipi, queda clar que com més compacte és el municipi més reduït és el 
consum de l’enllumenat.

MOBILITAT
Les vies de titularitat estatal, catalana  i de la Diputació de Girona suposen només un 26% de 
la xarxa viària comarcal, mentre que el 74% restant corresponen a camins rurals, que són de 
titularitat municipal.
Els quilòmetres de camins rurals estan directament relacionats amb la superfície del terme 
municipal. Els tres municipis amb més quilòmetres de carreteres i camins de la Garrotxa són: 
Montagut i Oix (130 km), la Vall d’en Bas, (142 km) i la Vall de Bianya (185 km).
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ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC 
Es consolida l’important dinamisme de l’economia comarcal, ja que el PIB de 2016 és un 3,9% 
superior al de 2015, i suposa el tercer any consecutiu de creixement. A més, es manté com una 
de les comarques capdavanteres en el dinamisme econòmic, ja que la variació interanual del 
PIB suposa el 8è major increment en el conjunt de les comarques catalanes. El bon comporta-
ment que han tingut els grans sectors econòmics al llarg de l’any fa pensar que el 2017 es pot 
mantenir la bona dinàmica de l’economia comarcal, especialment gràcies a l’evolució de 
l’ocupació en el sector industrial, amb un creixement superior a la mitjana catalana, i amb 
l’acceleració del ritme de recuperació de la construcció, que iguala els nivells catalans.  El bon 
comportament d’aquests dos sectors contraresta bona part de la moderació viscuda al sector 
terciari. D’altra banda, durant el 2015 s’experimenta un notable avenç de les rendes, que 
registren el valor més elevat de la sèrie i repliquen el mateix comportament que han tingut les 
rendes al conjunt de Catalunya. 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA  
Tots els grans sectors presenten una evolució positiva al llarg de l’any 2017, i hi destaca el bon 
comportament de la construcció, que accelera el ritme de creixement fins al 5,3%, al mateix 
nivell que al conjunt català, i es converteix en el sector més dinàmic a la comarca. La indústria 
és l’altre gran sector que creix de forma intensa, el 4,1%, per sobre de la dinàmica que presenta 
a Catalunya. Els dos subsectors industrials més importants, l’alimentació, begudes i tabac, i la 
fabricació de maquinària i equipament mecànic són els que mostren més dinamisme, i 
incrementen l’ocupació en un 7,1% i 7,3%, respectivament, i en ambdós casos superen la 
dinàmica registrada a nivell català. La metal·lúrgia i la fabricació de productes metàl·lics accelera 
el ritme de creixement fins al 5,4%, i es converteix en el tercer subsector industrial més destacat. 
Mentrestant, la fabricació de cautxú i plàstic es contrau la segona meitat de l’any i cau fins al 
6,3%. En canvi, el sector serveis modera la seva expansió i deixa enrere els increments 
interanuals superiors al 3% per situar-se en el 2,2% el darrer trimestre. La desacceleració s’apre-
cia de forma més significativa en el comerç, que tan sols creix l’1,1%, així com les activitats 
vinculades al sector públic, que marquen nous màxims d’ocupació, però perden dinamisme 
(1,3% més). Els serveis empresarials i immobiliaris i l’hostaleria són els subsectors més dinàmics 
dins dels serveis, perquè creixen el 4,6% i el 3,7% interanual, respectivament.

Per contra, el bon comportament de l’ocupació no es trasllada al teixit empresarial, que durant 
aquest període inicia una tendència descendent, i cau un 1,4% en acabar l’any.

MERCAT DE TREBALL
La recuperació de l’ocupació es consolida aquest 2017, supera lleugerament els nivells anteriors 
a la crisi econòmica i assoleix un nou màxim històric dels nivells d’ocupació de la comarca. El 
treball assalariat és el principal impulsor de la creació d’ocupació, si bé aquest se situa lleugera-
ment per sota del conjunt del Principat. El treball autònom, per la seva banda, presenta una 
evolució molt més moderada, però el seu comportament resulta més positiu que al conjunt 
català, on s’ha estancat.  Així, el treball autònom manté un pes important dins del mercat de 
treball de la comarca. L’augment de l’ocupació ve acompanyat d’una davallada destacada del 
nombre de persones desocupades, que disminueix el 12,8% el quart trimestre de l’any, i deixa 
la taxa d’atur en el 7,8%, 4 punts inferior a la taxa catalana. L’augment de l’ocupació és superior 
a l’increment demogràfic de la comarca, cosa que consolida l’equilibri entre l’activitat producti-
va i residencial, i comporta més oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten 
les taxes d’ocupació i activitat, de les més elevades de Catalunya (4a i 6a, respectivament). 
Novament, el punt negatiu en l’evolució dels indicadors laborals el marca el repunt de la 
sinistralitat iniciat el 2014 i que s’ha intensificat durant aquest darrer any.

COMERÇ EXTERIOR 
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori repre-
senta prop d’un 15% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a Àfrica, Amèrica i Àsia), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte 
de les dades de 2016  han tingut un creixement del 6%. El valor estimat anual és de 758,83 
milions d’€ (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 2017 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 CETS. El nombre 
d’empreses turístiques és de 783, 21 més que l’any passat, a causa del creixement sobretot dels 
habitatges d’ús turístic i restaurants, i malgrat un petit retrocés del nombre de bars. La recapta-
ció de l’impost sobre estades en allotjaments turístics ha crescut de manera considerable, cosa 
que no es pot explicar només pel creixement de l’ocupació dels allotjaments (56% mitjana 
d’ocupació enfront del 55% de l’any 2106), sinó que obligatòriament s’ha d’explicar per l’incre-
ment del nombre d’allotjaments que recapten aquest impost. Segons les estimacions, ha 
crescut en un 9% el nombre de visitants informats. La major part han estat famílies provinents 
en un 53% de Catalunya, un 27% de mercats internacionals i un 20% de la resta de l’Estat. El 
2017 hi ha acreditades amb la CETS 28 empreses turístiques de diferents tipologies, d’entre les 
quals  les dues úniques agències de viatges acreditades de l’Estat espanyol, i 11 empreses més 
estan en procés d’acreditació. Aquesta dada converteix la Garrotxa, i en concret el seu Parc 
Natural, que n’és el titular, en un dels que aplica la CETS amb més empreses acreditades de tot 
Europa.

D’altra banda, s’han fet les darreres inversions del Pla de foment territorial del turisme en la 
millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha continuat poten-
ciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i esdeveniments de petit format), Natu-
ra-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant 
d’un sector divers que experimenta un creixement i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT

POBLACIÓ 
Aquest 2017  la població a la comarca de la Garrotxa ha crescut de 185 persones respecte de 
l’any passat. És un creixement discret que recupera la dinàmica creixent dels últims deu anys.  
L’envelliment és la principal característica de la població garrotxina, especialment entre les 
persones de més de 85 anys, que supera la taxa catalana (3% vs. 4,3%). Aquest sobreenvelli-
ment és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment la població femenina 
superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir dels setanta anys i, a mesura que 
avança l’edat,  s’eixampla encara més la diferència a favor de la proporció de dones.
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.630 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,6% de la població total a la Garrotxa i el 18,02% a Olot. El 
80,8% de la població estrangera a la comarca viu a Olot. La Garrotxa és una comarca amb 
persones de 93 nacionalitat diferents. L’ Índia (17,5%), el Marroc (13,8%) i  la Xina (11,2%) són les 
nacionalitats amb més població. Destaca Hondures dins les sis més destacades, amb un 7% 
del total de la població estrangera. D’aquesta, un 71,4% són dones. 
Finalment, el nombre de persones nascudes a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 
2.923 persones.
 
SERVEIS SOCIALS 
El 2017 s’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, 
especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part important 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 socioe-
conòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 20,6% del total (11.565 
persones), i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 21,1% són persones més 
grans de 85 anys (2.450). Aquesta situació d'envelliment i sobreenvelliment de la comarca 
suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a serveis socials sigui per temes 
relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència. 

EDUCACIÓ  
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys es consolida i se situa en el 53% 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 al curs passat, i la llista d’espera s’ha reduït 
de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acrediten l’ESO 
és superior a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya. Tot i això, és urgent donar una resposta 
integral a tots els joves que no finalitzen amb èxit l’etapa d’educació obligatòria dins dels 
centres de secundària. Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la 
Garrotxa, un any més, és la del batxillerat (48,30%). Tot i això, veiem un augment significatiu 
dels joves que decideixen seguir el seu itinerari formatiu a través de l’oferta de CFGM. Una altra 
dada preocupant i que augmenta lleugerament aquest any és el nombre de joves que abando-
nen el sistema educatiu en aquest impàs. 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 98%. Si ens fixem quines són les 
famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, pel que fa als CFGM 
o CFAM, la família de Sanitat és la que acull més alumnes. Per contra, 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 d’ Humanitats i Ciències Socials, seguida de molt a prop per la 
modalitat de Ciències i Tecnologia. 

INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP
Segons l’estudi “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals” només el 6% dels alumnes 
graduats en FP, Ensenyaments Artístics o Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny l’any 
2017 en algun dels centres de la comarca, està buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha 
realitzat una enquesta d’inserció laboral a 359 joves de la promoció de l’any 2017, sis mesos 
després d’ haver-se graduat. Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, 
Escola Pia Olot i Kreas, centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries.
Un 56% dels joves graduats ha trobat ocupació, mentre que un 38% continua estudiant. Si 
només ens fixem en els graus superiors o en els Ensenyaments Superiors de Disseny el percen-
tatge que està en actiu puja fins al 73% . Quant als graduats en cicle mitjà és destacable que un 
69% continua estudiant un grau superior.
Referent a la feina, un 75% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat la 
incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sional són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contracte, el 
66% són temporals, enfront d'un 27% que són indefinits i el 7% restant treballa pel seu compte.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Durant el curs 2017-18, un total de 1.082 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un grau 
universitari, prop d’un centenar menys que el curs passat. El 36,76% ho fan a la Universitat de 
Girona; un 6,22% a la Universitat de Vic; un 15,23% a la Universitat de Barcelona; el 9,97% 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 Jurídiques, 

que l’any passat suposava un 46,3% dels estudiants i enguany presenta un lleuger augment 
amb un 48,6%. També igual que l’any passat, el segon lloc l’ocupen els graus de Ciències de la 
Salut, amb un 19,8%. El tercer lloc, amb un 14,4%, l’ocupen els estudis d’Enginyeria i Arquitectu-
ra. Els graus de Ciències augmenten un punt i se situen gairebé al 10%. Per últim, els graus 
d’Arts i Humanitats també es mantenen amb un 7,2%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2017-18 són: ADE, Psicologia i Educació 
Infantil.

SANITAT  
La utilització dels serveis públics de salut a la Garrotxa ha persistit durant el 2017 més elevada 
que en el conjunt de Catalunya i l’activitat en general s’ha mantingut sense grans canvis, 
excepte en l’augment progressiu de la utilització del servei d’urgències. 
Quant a l’Hospital, l’índex d’ingressos evitables ha seguit essent un dels millors de Catalunya, i 
destaca un menor nombre d’hospitalitzacions de pacients amb problemàtica de salut mental.
Pel que fa a l’atenció primària, es manté una major accessibilitat en comparació als resultats de 
Catalunya, i aquest any varen superar l’acreditació de l’ABS de Sant Joan les Fonts i la de les 
Valls d’en Bas i Hostoles.
Com a noves accions i millores podem destacar la creació de la Unitat de Salut Mediambiental 
Pediàtrica, l’elaboració d’un programa d’atenció a la incontinència fecal d’abast comarcal i la 
introducció del Programa d’atenció psicològica a les tres ABS rurals.

LLENGUA 
Es manté la diversitat lingüística a Olot i continuen havent-hi  cinc grans llengües, a més del 
català i el castellà (per ordre): el panjabi, el romanès, el xinès mandarí, l’àrab i el soninké.
Augmenta el nombre de persones que provenen d’Amèrica Central i del Sud, amb dues 
conseqüències importants: increment dels parlants que tenen el castellà com a primera llengua 
i feminització de la societat (majoritàriament són dones).
Es manté un flux constant d’arribada de persones que fa que molta gent s’inscrigui als cursos 
bàsics (90 h per llei), però no hi ha continuïtat en la formació de llengua.

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 
La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte/pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Enguany serà el tercer any que exposem les dades a 
l’Observatori;  aquest període ens dona la perspectiva per comprovar que del 2015 al 2017, hem 
tingut un lleuger augment dels fets delictius, una tònica, però, que és general a Catalunya.
Durant el 2017 el global de Catalunya va ser de 67 delictes per 1.000 habitants, i a la Garrotxa 
la taxa va situar-se amb 36 delictes per 1.000 habitants, un lleuger augment respecte del 2016 
de 30 delictes per cada mil habitants.
Aquest lleuger ascens ve determinat, d’una banda, pels robatoris amb força sobre les coses, 
com els robatoris a l’interior de vehicles en zones lúdiques (gorgues) i el robatori interior de 
domicili, que l’últim trimestre del 2017 va augmentar lleugerament i, per altra banda, els furts, 

la majoria dels quals  de telèfons mòbils. Finalment, un fet delinqüencial  que  no necessària-
ment  incideix sobre les persones i/o les coses  són els delictes informàtics, com ara les estafes, 
les targetes clonades, les vendes fictícies, etc.
Al llarg del 2017, igual com el 2016, hem tingut una incidència baixa dels robatoris a empreses 
ubicades en els diferents polígons industrials de la comarca. 
Arribats a aquest punt, i després de veure’n l’evolució, caldria fer una reflexió que ens ajudaria 
a millorar la nostra seguretat: ens preocupem molt de reforçar les nostres instal·lacions físiques, 
de la casa, de les naus industrials, etc., però  descuidem una porta principal i molt important 
com és la connexió a la xarxa  informàtica. 
Fent una valoració global, podem dir que malgrat tenir aquest petit augment de 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, atès que s’està gairebé a 
la meitat 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 patrullatges 
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 activi-
tats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania sobre la nova amenaça que són 
les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot  
La tecnologia col·labora en l’augment de la seguretat. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olot ha 
invertit en la instal·lació de dos nous lectors de matrícula. En l’actualitat són tres els lectors de 
matrícula que cobreixen les tres principals vies d’accés a la ciutat. Aquesta instal·lació permet 
entrar matrícules de vehicles sospitosos i d’interès policial, tant per a la Policia Municipal com 
per al cos de Mossos d’Esquadra. El sistema alerta en temps real la central de la Policia Munici-
pal quan un vehicle de la llista entra a la ciutat.
 La seguretat viària en els nuclis de població és una de les principals responsabilitats de les 
policies locals. L’accidentalitat amb ferits greus o morts s’ha reduït lleugerament el 2017 
respecte del 2016. Les dades del 2016 eren d’un mort i sis ferits greus, mentre que les del 2017 
són d’una persona morta i de quatre ferits greus en accident de circulació.
Preocupava el nombre d’atropellaments de vianants, que s’han reduït per tercer any consecutiu 
(20, 19, 16).

JUSTÍCIA
L’any 2017 han entrat 3.093 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 34% són 
procediments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 61% són 
procediments penals i el 5% procediments penals de violència contra la dona. L’entrada 
d’assumptes judicials ha incrementat un 19% respecte del 2016. 
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 496 sentències (increment del 6% respecte 
de l’any anterior), 1.825 autos (increment del 43%) i 729 decrets (increment del 4%).  

A finals de 2017 els jutjats d’Olot registren un total de 1.146 casos pendents, xifra que represen-
ta una disminució del 4% en relació a un any abans
 
HABITATGE 
L’economia catalana durant l’any 2017 ha mantingut el mateix nivell de creixement que l’any 
passat. El PIB de la construcció també ha crescut, fins i tot ha accelerat el seu ritme de creixe-
ment respecte de l’any anterior. La construcció d’habitatges a Catalunya (segons els visats i els 
certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
de Catalunya) ha canviat la tendència decreixent i sembla que pot iniciar el camí cap a la 
normalització d’unes xifres més adaptades a les necessitats reals de la població. L’any 2017 es 
varen iniciar un total d’11.340 habitatges a tot Catalunya, un 36,35% més que l’any anterior, i 
se’n varen acabar 6.892. El creixement en els inicis d’habitatge també s’ha produït tant a la 
comarca com a Olot en un 25,58% i un 52,00%, respectivament. 
El mercat immobiliari residencial presenta dinàmiques diferents segons si es tracta del mercat 
de compravenda o del mercat de lloguer. El mercat de compravenda mostra signes de certa 
recuperació, amb creixements positius en el nombre d’habitatges venuts i un increment mode-
rat dels preus; pel que fa al mercat de lloguer, la dinàmica també és creixent: el nombre de 
contractes formalitzats ha crescut lleugerament respecte de l’any 2016 i l’import del lloguer 
mensual ha crescut de forma més significativa.

CULTURA 
Tot i la rebaixa pressupostària d’un 7% respecte de l’any anterior, durant l’any 2017 Olot ha 
continuïtat oferint una programació i oferta cultural basada en l’equilibri entre la qualitat i la 
quantitat. S’han programat novament més de 100 espectacles d’arts escèniques (1,5 per 
setmana) i gairebé 200 concerts musicals de tots els estils (quasi 4 per setmana), dels quals el 
60% han estat organitzats per l’Administració local i el 40% per entitats privades.
Quant a la resposta de la ciutadania, és cert que les dades posen de relleu un cert descens 
respecte de l’any anterior, però estaria motivat per diferents raons: d’una banda, per exem-
ple,eltancament per reformes de gener a juny del Museu de la Garrotxa, que ha propiciat una 
lleugera davallada de la xifra total de visitants als Museus d’Olot (69.992 respecte dels 75.000 
de 2016); de l’altra, la lleugera disminució del nombre d’espectacles o concerts programats fruit 
de la rebaixa de pressupost, que ha repercutit, consegüentment, en el nombre final d’especta-
dors  (-3%), o, finalment, el descens en el consum cultural experimentat al país a partir dels fets 
del primer d’octubre.
Pel que fa a la lectura, la Biblioteca Marià Vayreda continua essent un dels vaixells insígnia 
d’Olot Cultura. Cal destacar que s’hi van incrementar els fons en un 1,01%, i que en aquest 
moment hi ha 98.281 exemplars. El 2017 s’ha caracteritzat també per mantenir un important 
esforç en comunicació, amb l’objectiu d’informar a tothom de la programació cultural. Com a 
dada cal destacar la línia ascendent en les dades de seguidors de Facebook, Instagran i Twitter, 
aquest últim amb un increment del 44%.
Cal destacar, també, la definitiva consolidació de festivals com Sismògraf, Mot o Lluèrnia, que 
s’han convertit ja en pols de referència cultural del país, o el treball del primer any de la 

Residència Faber, que ha acollit més de 83 professionals d’arreu del món de diferents discipli-
nes i ha organitzat, amb ells, més de 40 xerrades i/o activitats a la comarca.

ESPORTS 
En aquesta edició s’ha analitzat, d’una banda, l’esport federat dels clubs d’Olot i, de l’altra, l’ús 
de les instal·lacions esportives municipals (IEMS).  La pràctica de l’esport federat implica un 
vincle directe amb l’entitat esportiva i amb la federació corresponent. El 2017 hi ha un total de 
3.284 esportistes, englobats en 33 clubs esportius i que practiquen 21 esports diferents (futbol, 
bàsquet, vòlei, hoquei, tennis, tennis taula, patinatge, gimnàstica, horseball o bàsquet a cavall, 
ciclisme, pesca, skate o patinar, caça, rugbi, escacs, orientació, atletisme, motociclisme, criquet, 
taekwondo i natació). A més, caldria tenir en compte, també, el Centre Excursionista d’Olot, que 
acredita 1.089 socis masculins i 736 de femenins. Un 64% dels esportistes federats són homes 
i un 36% dones. Si ho analitzem per categories, veurem que en totes, des de prebenjamí, hi ha 
més federats masculins que femenins, però cal destacar que aquesta diferència s’accentua 
considerablement en edat sènior (a partir dels 18 anys).
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament les instal·lacions esportives 
municipals (IEMS), és a dir, que és el responsable del funcionament ordinari de la instal·lació, 
confecció d’horaris, manteniment, neteja, etc. i els usuaris, entitats i/o privats només han de fer 
les sol·licituds pertinents i abonar les taxes aprovades per l’IMELLO.  En la temporada 16-17 se 
n’han fet 233.627 usos (vegades que un esportista fa ús de la instal·lació): un 50% correspon als 
pavellons esportius Pla de Llacs, un 21% a la piscina municipal, un 17% als camp de futbol Pla 
de Baix i un 12% a l’estadi d’atletisme. 

MEDIAMBIENT
DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
La densitat de població de la Garrotxa és de 76,2 habitants/km2 , mentre que la del conjunt 
de Catalunya és de 234,3 habitants/km2. Per municipis, predominen aquells que tenen 
densitats de població inferiors a 50 habitants/km2.
La suma de sòl urbà i sòl no urbanitzable de la Garrotxa representa el 7% de la superfície comarcal.
Segons dades obtingudes a partir de la Declaració Única Agrària (DUN), el municipi de la 
Garrotxa que té més superfície declarada és el de la Vall d’en Bas (1.414 ha). Els sis cultius 
més conreats, el 2017, a la Garrotxa han estat:  ordi (1.301,88 ha), blat de moro (1.036,26 ha), 
raigràs (935,57 ha), blat tou (706,76 ha), userda (694,43 ha) i, ja a una certa distància, colza 
(303,09 ha). D’aquests cultius, el blat de moro té una certa tendència a la baixa, mentre que 
el raigràs ha experimentat un lleuger increment de la superfície cultivada.
En relació amb les explotacions ramaderes, en el període 2011-2017, s’observa una lleugera 
disminució del nombre d’explotacions de bestiar boví (de 256, el 2011, s’ha passat a 230, el 
2017), que s’ha traduït també en un lleu descens en el nombre de places (de 34.490 el 2011 
a 31.455 el 2017). Això es pot interpretar pel tancament d’explotacions petites. En canvi, les 
explotacions d’oví, pel que fa el nombre total s’han mantingut (172), però en canvi ha baixat 
el nombre de caps de bestiar (33.835 a 25.559). Una tendència justament a la inversa són les 

explotacions de porcí, amb el mateix nombre d’explotacions (77) però que han incrementat 
força la capacitat (de 64.391 a 89.099).
La Vall d’en Bas és el municipi que registra més places de bestiar boví i oví; en canvi Monta-
gut lidera les places de bestiar  porcí, cabrum i d’èquids.
Pel que fa a la Carta europea de turisme sostenible (CETS), s’ha passat de les 19 empreses 
acreditades el 2009 a les 36 actuals. Totes aquestes empreses treballen conjuntament amb 
entitats de la comarca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per a una gestió 
responsable, sostenible i de qualitat del turisme a la comarca de la Garrotxa.

CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana del 2017 (de les catorze estacions que proveeixen dades) ha estat de 631 
mm. Aquest valor és un 18% inferior a la mitjana de la pluviometria comarcal dels darrers anys, 
que és de 852 mm.

AIGUA
Amb dades dels darrers set anys, el consum total d’aigua per a l’ús domèstic a la comarca es 
manté constant, mentre que l’ús industrial s’incrementa un 12%. En l’àmbit català, la Garrotxa 
és la tretzena comarca amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota els 116 que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 88% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2017, segons els índexs biològics, 
presenten una qualitat “molt bona”, “bona” o “mitjana” i la resta, “deficient”.
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2017, excepte una, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor considerat normal (50mg/l). La concentració total de 
nitrats segueix la tendència a la baixa dels últims anys.
Pel que fa a nivells piezomètrics dels aqüífers, la davallada per a l’any 2017 ha estat important.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un 
descens. A partir de 2014, la tendència en la producció és a l’alça, tant al territori català com a a 
la Garrotxa, on el 2016 creix un 2,7%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 45,4%. Argelaguer 
és el municipi de la comarca amb un nivell de selecció més elevat, amb el 57% dels residus 
seleccionats, i el conjunt català té un grau de selecció del 39%.
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa 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 els darrers dos 
anys, però, la producció de residus industrials a la comarca s’ha tornat a incrementar (un 15% el 2016).

ENERGIA
Pel que fa a la producció local d’energia elèctrica, el 2012, només quatre instal·lacions de 
cogeneració produïen més del 89% de l’energia elèctrica que es generava a la comarca, mentre 
que les fotovoltaiques, tot i ser més nombroses, no arribaven al 2%.

Pel que fa al consum d’electricitat de les instal·lacions municipals (enllumenat públic i equipa-
ments), en els darrers anys s’han fet accions per millorar-ne l’eficiència. El consum elèctric del 
2017 s’ha reduït un 36% respecte del de 2011.
La totalitat dels ajuntaments de la Garrotxa compren energia elèctrica amb garantia d’origen 
renovable a les empreses comercialitzadores. Els 11.379.821 kWh consumits per l’enllumenat 
públic i els equipaments municipals no han comportat l’emissió de cap tona de CO2.
Sobre el consum d’enllumenat públic del 2017, el conjunt dels municipis de la comarca han 
consumit 6.109.211 kWh. Si comparem el consum anual d’enllumenat respecte a la superfície de 
sòl urbà de cada municipi, queda clar que com més compacte és el municipi més reduït és el 
consum de l’enllumenat.

MOBILITAT
Les vies de titularitat estatal, catalana  i de la Diputació de Girona suposen només un 26% de 
la xarxa viària comarcal, mentre que el 74% restant corresponen a camins rurals, que són de 
titularitat municipal.
Els quilòmetres de camins rurals estan directament relacionats amb la superfície del terme 
municipal. Els tres municipis amb més quilòmetres de carreteres i camins de la Garrotxa són: 
Montagut i Oix (130 km), la Vall d’en Bas, (142 km) i la Vall de Bianya (185 km).
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ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC 
Es consolida l’important dinamisme de l’economia comarcal, ja que el PIB de 2016 és un 3,9% 
superior al de 2015, i suposa el tercer any consecutiu de creixement. A més, es manté com una 
de les comarques capdavanteres en el dinamisme econòmic, ja que la variació interanual del 
PIB suposa el 8è major increment en el conjunt de les comarques catalanes. El bon comporta-
ment que han tingut els grans sectors econòmics al llarg de l’any fa pensar que el 2017 es pot 
mantenir la bona dinàmica de l’economia comarcal, especialment gràcies a l’evolució de 
l’ocupació en el sector industrial, amb un creixement superior a la mitjana catalana, i amb 
l’acceleració del ritme de recuperació de la construcció, que iguala els nivells catalans.  El bon 
comportament d’aquests dos sectors contraresta bona part de la moderació viscuda al sector 
terciari. D’altra banda, durant el 2015 s’experimenta un notable avenç de les rendes, que 
registren el valor més elevat de la sèrie i repliquen el mateix comportament que han tingut les 
rendes al conjunt de Catalunya. 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA  
Tots els grans sectors presenten una evolució positiva al llarg de l’any 2017, i hi destaca el bon 
comportament de la construcció, que accelera el ritme de creixement fins al 5,3%, al mateix 
nivell que al conjunt català, i es converteix en el sector més dinàmic a la comarca. La indústria 
és l’altre gran sector que creix de forma intensa, el 4,1%, per sobre de la dinàmica que presenta 
a Catalunya. Els dos subsectors industrials més importants, l’alimentació, begudes i tabac, i la 
fabricació de maquinària i equipament mecànic són els que mostren més dinamisme, i 
incrementen l’ocupació en un 7,1% i 7,3%, respectivament, i en ambdós casos superen la 
dinàmica registrada a nivell català. La metal·lúrgia i la fabricació de productes metàl·lics accelera 
el ritme de creixement fins al 5,4%, i es converteix en el tercer subsector industrial més destacat. 
Mentrestant, la fabricació de cautxú i plàstic es contrau la segona meitat de l’any i cau fins al 
6,3%. En canvi, el sector serveis modera la seva expansió i deixa enrere els increments 
interanuals superiors al 3% per situar-se en el 2,2% el darrer trimestre. La desacceleració s’apre-
cia de forma més significativa en el comerç, que tan sols creix l’1,1%, així com les activitats 
vinculades al sector públic, que marquen nous màxims d’ocupació, però perden dinamisme 
(1,3% més). Els serveis empresarials i immobiliaris i l’hostaleria són els subsectors més dinàmics 
dins dels serveis, perquè creixen el 4,6% i el 3,7% interanual, respectivament.

Per contra, el bon comportament de l’ocupació no es trasllada al teixit empresarial, que durant 
aquest període inicia una tendència descendent, i cau un 1,4% en acabar l’any.

MERCAT DE TREBALL
La recuperació de l’ocupació es consolida aquest 2017, supera lleugerament els nivells anteriors 
a la crisi econòmica i assoleix un nou màxim històric dels nivells d’ocupació de la comarca. El 
treball assalariat és el principal impulsor de la creació d’ocupació, si bé aquest se situa lleugera-
ment per sota del conjunt del Principat. El treball autònom, per la seva banda, presenta una 
evolució molt més moderada, però el seu comportament resulta més positiu que al conjunt 
català, on s’ha estancat.  Així, el treball autònom manté un pes important dins del mercat de 
treball de la comarca. L’augment de l’ocupació ve acompanyat d’una davallada destacada del 
nombre de persones desocupades, que disminueix el 12,8% el quart trimestre de l’any, i deixa 
la taxa d’atur en el 7,8%, 4 punts inferior a la taxa catalana. L’augment de l’ocupació és superior 
a l’increment demogràfic de la comarca, cosa que consolida l’equilibri entre l’activitat producti-
va i residencial, i comporta més oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten 
les taxes d’ocupació i activitat, de les més elevades de Catalunya (4a i 6a, respectivament). 
Novament, el punt negatiu en l’evolució dels indicadors laborals el marca el repunt de la 
sinistralitat iniciat el 2014 i que s’ha intensificat durant aquest darrer any.

COMERÇ EXTERIOR 
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori repre-
senta prop d’un 15% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a Àfrica, Amèrica i Àsia), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte 
de les dades de 2016  han tingut un creixement del 6%. El valor estimat anual és de 758,83 
milions d’€ (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 2017 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 CETS. El nombre 
d’empreses turístiques és de 783, 21 més que l’any passat, a causa del creixement sobretot dels 
habitatges d’ús turístic i restaurants, i malgrat un petit retrocés del nombre de bars. La recapta-
ció de l’impost sobre estades en allotjaments turístics ha crescut de manera considerable, cosa 
que no es pot explicar només pel creixement de l’ocupació dels allotjaments (56% mitjana 
d’ocupació enfront del 55% de l’any 2106), sinó que obligatòriament s’ha d’explicar per l’incre-
ment del nombre d’allotjaments que recapten aquest impost. Segons les estimacions, ha 
crescut en un 9% el nombre de visitants informats. La major part han estat famílies provinents 
en un 53% de Catalunya, un 27% de mercats internacionals i un 20% de la resta de l’Estat. El 
2017 hi ha acreditades amb la CETS 28 empreses turístiques de diferents tipologies, d’entre les 
quals  les dues úniques agències de viatges acreditades de l’Estat espanyol, i 11 empreses més 
estan en procés d’acreditació. Aquesta dada converteix la Garrotxa, i en concret el seu Parc 
Natural, que n’és el titular, en un dels que aplica la CETS amb més empreses acreditades de tot 
Europa.

D’altra banda, s’han fet les darreres inversions del Pla de foment territorial del turisme en la 
millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha continuat poten-
ciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i esdeveniments de petit format), Natu-
ra-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant 
d’un sector divers que experimenta un creixement i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT

POBLACIÓ 
Aquest 2017  la població a la comarca de la Garrotxa ha crescut de 185 persones respecte de 
l’any passat. És un creixement discret que recupera la dinàmica creixent dels últims deu anys.  
L’envelliment és la principal característica de la població garrotxina, especialment entre les 
persones de més de 85 anys, que supera la taxa catalana (3% vs. 4,3%). Aquest sobreenvelli-
ment és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment la població femenina 
superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir dels setanta anys i, a mesura que 
avança l’edat,  s’eixampla encara més la diferència a favor de la proporció de dones.
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.630 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,6% de la població total a la Garrotxa i el 18,02% a Olot. El 
80,8% de la població estrangera a la comarca viu a Olot. La Garrotxa és una comarca amb 
persones de 93 nacionalitat diferents. L’ Índia (17,5%), el Marroc (13,8%) i  la Xina (11,2%) són les 
nacionalitats amb més població. Destaca Hondures dins les sis més destacades, amb un 7% 
del total de la població estrangera. D’aquesta, un 71,4% són dones. 
Finalment, el nombre de persones nascudes a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 
2.923 persones.
 
SERVEIS SOCIALS 
El 2017 s’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, 
especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part important 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 socioe-
conòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 20,6% del total (11.565 
persones), i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 21,1% són persones més 
grans de 85 anys (2.450). Aquesta situació d'envelliment i sobreenvelliment de la comarca 
suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a serveis socials sigui per temes 
relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència. 

EDUCACIÓ  
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys es consolida i se situa en el 53% 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 al curs passat, i la llista d’espera s’ha reduït 
de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acrediten l’ESO 
és superior a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya. Tot i això, és urgent donar una resposta 
integral a tots els joves que no finalitzen amb èxit l’etapa d’educació obligatòria dins dels 
centres de secundària. Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la 
Garrotxa, un any més, és la del batxillerat (48,30%). Tot i això, veiem un augment significatiu 
dels joves que decideixen seguir el seu itinerari formatiu a través de l’oferta de CFGM. Una altra 
dada preocupant i que augmenta lleugerament aquest any és el nombre de joves que abando-
nen el sistema educatiu en aquest impàs. 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 98%. Si ens fixem quines són les 
famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, pel que fa als CFGM 
o CFAM, la família de Sanitat és la que acull més alumnes. Per contra, 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 d’ Humanitats i Ciències Socials, seguida de molt a prop per la 
modalitat de Ciències i Tecnologia. 

INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP
Segons l’estudi “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals” només el 6% dels alumnes 
graduats en FP, Ensenyaments Artístics o Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny l’any 
2017 en algun dels centres de la comarca, està buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha 
realitzat una enquesta d’inserció laboral a 359 joves de la promoció de l’any 2017, sis mesos 
després d’ haver-se graduat. Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, 
Escola Pia Olot i Kreas, centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries.
Un 56% dels joves graduats ha trobat ocupació, mentre que un 38% continua estudiant. Si 
només ens fixem en els graus superiors o en els Ensenyaments Superiors de Disseny el percen-
tatge que està en actiu puja fins al 73% . Quant als graduats en cicle mitjà és destacable que un 
69% continua estudiant un grau superior.
Referent a la feina, un 75% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat la 
incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sional són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contracte, el 
66% són temporals, enfront d'un 27% que són indefinits i el 7% restant treballa pel seu compte.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Durant el curs 2017-18, un total de 1.082 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un grau 
universitari, prop d’un centenar menys que el curs passat. El 36,76% ho fan a la Universitat de 
Girona; un 6,22% a la Universitat de Vic; un 15,23% a la Universitat de Barcelona; el 9,97% 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 Jurídiques, 

que l’any passat suposava un 46,3% dels estudiants i enguany presenta un lleuger augment 
amb un 48,6%. També igual que l’any passat, el segon lloc l’ocupen els graus de Ciències de la 
Salut, amb un 19,8%. El tercer lloc, amb un 14,4%, l’ocupen els estudis d’Enginyeria i Arquitectu-
ra. Els graus de Ciències augmenten un punt i se situen gairebé al 10%. Per últim, els graus 
d’Arts i Humanitats també es mantenen amb un 7,2%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2017-18 són: ADE, Psicologia i Educació 
Infantil.

SANITAT  
La utilització dels serveis públics de salut a la Garrotxa ha persistit durant el 2017 més elevada 
que en el conjunt de Catalunya i l’activitat en general s’ha mantingut sense grans canvis, 
excepte en l’augment progressiu de la utilització del servei d’urgències. 
Quant a l’Hospital, l’índex d’ingressos evitables ha seguit essent un dels millors de Catalunya, i 
destaca un menor nombre d’hospitalitzacions de pacients amb problemàtica de salut mental.
Pel que fa a l’atenció primària, es manté una major accessibilitat en comparació als resultats de 
Catalunya, i aquest any varen superar l’acreditació de l’ABS de Sant Joan les Fonts i la de les 
Valls d’en Bas i Hostoles.
Com a noves accions i millores podem destacar la creació de la Unitat de Salut Mediambiental 
Pediàtrica, l’elaboració d’un programa d’atenció a la incontinència fecal d’abast comarcal i la 
introducció del Programa d’atenció psicològica a les tres ABS rurals.

LLENGUA 
Es manté la diversitat lingüística a Olot i continuen havent-hi  cinc grans llengües, a més del 
català i el castellà (per ordre): el panjabi, el romanès, el xinès mandarí, l’àrab i el soninké.
Augmenta el nombre de persones que provenen d’Amèrica Central i del Sud, amb dues 
conseqüències importants: increment dels parlants que tenen el castellà com a primera llengua 
i feminització de la societat (majoritàriament són dones).
Es manté un flux constant d’arribada de persones que fa que molta gent s’inscrigui als cursos 
bàsics (90 h per llei), però no hi ha continuïtat en la formació de llengua.

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 
La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte/pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Enguany serà el tercer any que exposem les dades a 
l’Observatori;  aquest període ens dona la perspectiva per comprovar que del 2015 al 2017, hem 
tingut un lleuger augment dels fets delictius, una tònica, però, que és general a Catalunya.
Durant el 2017 el global de Catalunya va ser de 67 delictes per 1.000 habitants, i a la Garrotxa 
la taxa va situar-se amb 36 delictes per 1.000 habitants, un lleuger augment respecte del 2016 
de 30 delictes per cada mil habitants.
Aquest lleuger ascens ve determinat, d’una banda, pels robatoris amb força sobre les coses, 
com els robatoris a l’interior de vehicles en zones lúdiques (gorgues) i el robatori interior de 
domicili, que l’últim trimestre del 2017 va augmentar lleugerament i, per altra banda, els furts, 

la majoria dels quals  de telèfons mòbils. Finalment, un fet delinqüencial  que  no necessària-
ment  incideix sobre les persones i/o les coses  són els delictes informàtics, com ara les estafes, 
les targetes clonades, les vendes fictícies, etc.
Al llarg del 2017, igual com el 2016, hem tingut una incidència baixa dels robatoris a empreses 
ubicades en els diferents polígons industrials de la comarca. 
Arribats a aquest punt, i després de veure’n l’evolució, caldria fer una reflexió que ens ajudaria 
a millorar la nostra seguretat: ens preocupem molt de reforçar les nostres instal·lacions físiques, 
de la casa, de les naus industrials, etc., però  descuidem una porta principal i molt important 
com és la connexió a la xarxa  informàtica. 
Fent una valoració global, podem dir que malgrat tenir aquest petit augment de 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, atès que s’està gairebé a 
la meitat 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 patrullatges 
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 activi-
tats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania sobre la nova amenaça que són 
les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot  
La tecnologia col·labora en l’augment de la seguretat. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olot ha 
invertit en la instal·lació de dos nous lectors de matrícula. En l’actualitat són tres els lectors de 
matrícula que cobreixen les tres principals vies d’accés a la ciutat. Aquesta instal·lació permet 
entrar matrícules de vehicles sospitosos i d’interès policial, tant per a la Policia Municipal com 
per al cos de Mossos d’Esquadra. El sistema alerta en temps real la central de la Policia Munici-
pal quan un vehicle de la llista entra a la ciutat.
 La seguretat viària en els nuclis de població és una de les principals responsabilitats de les 
policies locals. L’accidentalitat amb ferits greus o morts s’ha reduït lleugerament el 2017 
respecte del 2016. Les dades del 2016 eren d’un mort i sis ferits greus, mentre que les del 2017 
són d’una persona morta i de quatre ferits greus en accident de circulació.
Preocupava el nombre d’atropellaments de vianants, que s’han reduït per tercer any consecutiu 
(20, 19, 16).

JUSTÍCIA
L’any 2017 han entrat 3.093 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 34% són 
procediments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 61% són 
procediments penals i el 5% procediments penals de violència contra la dona. L’entrada 
d’assumptes judicials ha incrementat un 19% respecte del 2016. 
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 496 sentències (increment del 6% respecte 
de l’any anterior), 1.825 autos (increment del 43%) i 729 decrets (increment del 4%).  

A finals de 2017 els jutjats d’Olot registren un total de 1.146 casos pendents, xifra que represen-
ta una disminució del 4% en relació a un any abans
 
HABITATGE 
L’economia catalana durant l’any 2017 ha mantingut el mateix nivell de creixement que l’any 
passat. El PIB de la construcció també ha crescut, fins i tot ha accelerat el seu ritme de creixe-
ment respecte de l’any anterior. La construcció d’habitatges a Catalunya (segons els visats i els 
certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
de Catalunya) ha canviat la tendència decreixent i sembla que pot iniciar el camí cap a la 
normalització d’unes xifres més adaptades a les necessitats reals de la població. L’any 2017 es 
varen iniciar un total d’11.340 habitatges a tot Catalunya, un 36,35% més que l’any anterior, i 
se’n varen acabar 6.892. El creixement en els inicis d’habitatge també s’ha produït tant a la 
comarca com a Olot en un 25,58% i un 52,00%, respectivament. 
El mercat immobiliari residencial presenta dinàmiques diferents segons si es tracta del mercat 
de compravenda o del mercat de lloguer. El mercat de compravenda mostra signes de certa 
recuperació, amb creixements positius en el nombre d’habitatges venuts i un increment mode-
rat dels preus; pel que fa al mercat de lloguer, la dinàmica també és creixent: el nombre de 
contractes formalitzats ha crescut lleugerament respecte de l’any 2016 i l’import del lloguer 
mensual ha crescut de forma més significativa.

CULTURA 
Tot i la rebaixa pressupostària d’un 7% respecte de l’any anterior, durant l’any 2017 Olot ha 
continuïtat oferint una programació i oferta cultural basada en l’equilibri entre la qualitat i la 
quantitat. S’han programat novament més de 100 espectacles d’arts escèniques (1,5 per 
setmana) i gairebé 200 concerts musicals de tots els estils (quasi 4 per setmana), dels quals el 
60% han estat organitzats per l’Administració local i el 40% per entitats privades.
Quant a la resposta de la ciutadania, és cert que les dades posen de relleu un cert descens 
respecte de l’any anterior, però estaria motivat per diferents raons: d’una banda, per exem-
ple,eltancament per reformes de gener a juny del Museu de la Garrotxa, que ha propiciat una 
lleugera davallada de la xifra total de visitants als Museus d’Olot (69.992 respecte dels 75.000 
de 2016); de l’altra, la lleugera disminució del nombre d’espectacles o concerts programats fruit 
de la rebaixa de pressupost, que ha repercutit, consegüentment, en el nombre final d’especta-
dors  (-3%), o, finalment, el descens en el consum cultural experimentat al país a partir dels fets 
del primer d’octubre.
Pel que fa a la lectura, la Biblioteca Marià Vayreda continua essent un dels vaixells insígnia 
d’Olot Cultura. Cal destacar que s’hi van incrementar els fons en un 1,01%, i que en aquest 
moment hi ha 98.281 exemplars. El 2017 s’ha caracteritzat també per mantenir un important 
esforç en comunicació, amb l’objectiu d’informar a tothom de la programació cultural. Com a 
dada cal destacar la línia ascendent en les dades de seguidors de Facebook, Instagran i Twitter, 
aquest últim amb un increment del 44%.
Cal destacar, també, la definitiva consolidació de festivals com Sismògraf, Mot o Lluèrnia, que 
s’han convertit ja en pols de referència cultural del país, o el treball del primer any de la 

Residència Faber, que ha acollit més de 83 professionals d’arreu del món de diferents discipli-
nes i ha organitzat, amb ells, més de 40 xerrades i/o activitats a la comarca.

ESPORTS 
En aquesta edició s’ha analitzat, d’una banda, l’esport federat dels clubs d’Olot i, de l’altra, l’ús 
de les instal·lacions esportives municipals (IEMS).  La pràctica de l’esport federat implica un 
vincle directe amb l’entitat esportiva i amb la federació corresponent. El 2017 hi ha un total de 
3.284 esportistes, englobats en 33 clubs esportius i que practiquen 21 esports diferents (futbol, 
bàsquet, vòlei, hoquei, tennis, tennis taula, patinatge, gimnàstica, horseball o bàsquet a cavall, 
ciclisme, pesca, skate o patinar, caça, rugbi, escacs, orientació, atletisme, motociclisme, criquet, 
taekwondo i natació). A més, caldria tenir en compte, també, el Centre Excursionista d’Olot, que 
acredita 1.089 socis masculins i 736 de femenins. Un 64% dels esportistes federats són homes 
i un 36% dones. Si ho analitzem per categories, veurem que en totes, des de prebenjamí, hi ha 
més federats masculins que femenins, però cal destacar que aquesta diferència s’accentua 
considerablement en edat sènior (a partir dels 18 anys).
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament les instal·lacions esportives 
municipals (IEMS), és a dir, que és el responsable del funcionament ordinari de la instal·lació, 
confecció d’horaris, manteniment, neteja, etc. i els usuaris, entitats i/o privats només han de fer 
les sol·licituds pertinents i abonar les taxes aprovades per l’IMELLO.  En la temporada 16-17 se 
n’han fet 233.627 usos (vegades que un esportista fa ús de la instal·lació): un 50% correspon als 
pavellons esportius Pla de Llacs, un 21% a la piscina municipal, un 17% als camp de futbol Pla 
de Baix i un 12% a l’estadi d’atletisme. 

MEDIAMBIENT
DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
La densitat de població de la Garrotxa és de 76,2 habitants/km2 , mentre que la del conjunt 
de Catalunya és de 234,3 habitants/km2. Per municipis, predominen aquells que tenen 
densitats de població inferiors a 50 habitants/km2.
La suma de sòl urbà i sòl no urbanitzable de la Garrotxa representa el 7% de la superfície comarcal.
Segons dades obtingudes a partir de la Declaració Única Agrària (DUN), el municipi de la 
Garrotxa que té més superfície declarada és el de la Vall d’en Bas (1.414 ha). Els sis cultius 
més conreats, el 2017, a la Garrotxa han estat:  ordi (1.301,88 ha), blat de moro (1.036,26 ha), 
raigràs (935,57 ha), blat tou (706,76 ha), userda (694,43 ha) i, ja a una certa distància, colza 
(303,09 ha). D’aquests cultius, el blat de moro té una certa tendència a la baixa, mentre que 
el raigràs ha experimentat un lleuger increment de la superfície cultivada.
En relació amb les explotacions ramaderes, en el període 2011-2017, s’observa una lleugera 
disminució del nombre d’explotacions de bestiar boví (de 256, el 2011, s’ha passat a 230, el 
2017), que s’ha traduït també en un lleu descens en el nombre de places (de 34.490 el 2011 
a 31.455 el 2017). Això es pot interpretar pel tancament d’explotacions petites. En canvi, les 
explotacions d’oví, pel que fa el nombre total s’han mantingut (172), però en canvi ha baixat 
el nombre de caps de bestiar (33.835 a 25.559). Una tendència justament a la inversa són les 

explotacions de porcí, amb el mateix nombre d’explotacions (77) però que han incrementat 
força la capacitat (de 64.391 a 89.099).
La Vall d’en Bas és el municipi que registra més places de bestiar boví i oví; en canvi Monta-
gut lidera les places de bestiar  porcí, cabrum i d’èquids.
Pel que fa a la Carta europea de turisme sostenible (CETS), s’ha passat de les 19 empreses 
acreditades el 2009 a les 36 actuals. Totes aquestes empreses treballen conjuntament amb 
entitats de la comarca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per a una gestió 
responsable, sostenible i de qualitat del turisme a la comarca de la Garrotxa.

CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana del 2017 (de les catorze estacions que proveeixen dades) ha estat de 631 
mm. Aquest valor és un 18% inferior a la mitjana de la pluviometria comarcal dels darrers anys, 
que és de 852 mm.

AIGUA
Amb dades dels darrers set anys, el consum total d’aigua per a l’ús domèstic a la comarca es 
manté constant, mentre que l’ús industrial s’incrementa un 12%. En l’àmbit català, la Garrotxa 
és la tretzena comarca amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota els 116 que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 88% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2017, segons els índexs biològics, 
presenten una qualitat “molt bona”, “bona” o “mitjana” i la resta, “deficient”.
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2017, excepte una, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor considerat normal (50mg/l). La concentració total de 
nitrats segueix la tendència a la baixa dels últims anys.
Pel que fa a nivells piezomètrics dels aqüífers, la davallada per a l’any 2017 ha estat important.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un 
descens. A partir de 2014, la tendència en la producció és a l’alça, tant al territori català com a a 
la Garrotxa, on el 2016 creix un 2,7%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 45,4%. Argelaguer 
és el municipi de la comarca amb un nivell de selecció més elevat, amb el 57% dels residus 
seleccionats, i el conjunt català té un grau de selecció del 39%.
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa 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 els darrers dos 
anys, però, la producció de residus industrials a la comarca s’ha tornat a incrementar (un 15% el 2016).

ENERGIA
Pel que fa a la producció local d’energia elèctrica, el 2012, només quatre instal·lacions de 
cogeneració produïen més del 89% de l’energia elèctrica que es generava a la comarca, mentre 
que les fotovoltaiques, tot i ser més nombroses, no arribaven al 2%.

Pel que fa al consum d’electricitat de les instal·lacions municipals (enllumenat públic i equipa-
ments), en els darrers anys s’han fet accions per millorar-ne l’eficiència. El consum elèctric del 
2017 s’ha reduït un 36% respecte del de 2011.
La totalitat dels ajuntaments de la Garrotxa compren energia elèctrica amb garantia d’origen 
renovable a les empreses comercialitzadores. Els 11.379.821 kWh consumits per l’enllumenat 
públic i els equipaments municipals no han comportat l’emissió de cap tona de CO2.
Sobre el consum d’enllumenat públic del 2017, el conjunt dels municipis de la comarca han 
consumit 6.109.211 kWh. Si comparem el consum anual d’enllumenat respecte a la superfície de 
sòl urbà de cada municipi, queda clar que com més compacte és el municipi més reduït és el 
consum de l’enllumenat.

MOBILITAT
Les vies de titularitat estatal, catalana  i de la Diputació de Girona suposen només un 26% de 
la xarxa viària comarcal, mentre que el 74% restant corresponen a camins rurals, que són de 
titularitat municipal.
Els quilòmetres de camins rurals estan directament relacionats amb la superfície del terme 
municipal. Els tres municipis amb més quilòmetres de carreteres i camins de la Garrotxa són: 
Montagut i Oix (130 km), la Vall d’en Bas, (142 km) i la Vall de Bianya (185 km).
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ECONOMIA

COMPORTAMENT ECONÒMIC 
Es consolida l’important dinamisme de l’economia comarcal, ja que el PIB de 2016 és un 3,9% 
superior al de 2015, i suposa el tercer any consecutiu de creixement. A més, es manté com una 
de les comarques capdavanteres en el dinamisme econòmic, ja que la variació interanual del 
PIB suposa el 8è major increment en el conjunt de les comarques catalanes. El bon comporta-
ment que han tingut els grans sectors econòmics al llarg de l’any fa pensar que el 2017 es pot 
mantenir la bona dinàmica de l’economia comarcal, especialment gràcies a l’evolució de 
l’ocupació en el sector industrial, amb un creixement superior a la mitjana catalana, i amb 
l’acceleració del ritme de recuperació de la construcció, que iguala els nivells catalans.  El bon 
comportament d’aquests dos sectors contraresta bona part de la moderació viscuda al sector 
terciari. D’altra banda, durant el 2015 s’experimenta un notable avenç de les rendes, que 
registren el valor més elevat de la sèrie i repliquen el mateix comportament que han tingut les 
rendes al conjunt de Catalunya. 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA  
Tots els grans sectors presenten una evolució positiva al llarg de l’any 2017, i hi destaca el bon 
comportament de la construcció, que accelera el ritme de creixement fins al 5,3%, al mateix 
nivell que al conjunt català, i es converteix en el sector més dinàmic a la comarca. La indústria 
és l’altre gran sector que creix de forma intensa, el 4,1%, per sobre de la dinàmica que presenta 
a Catalunya. Els dos subsectors industrials més importants, l’alimentació, begudes i tabac, i la 
fabricació de maquinària i equipament mecànic són els que mostren més dinamisme, i 
incrementen l’ocupació en un 7,1% i 7,3%, respectivament, i en ambdós casos superen la 
dinàmica registrada a nivell català. La metal·lúrgia i la fabricació de productes metàl·lics accelera 
el ritme de creixement fins al 5,4%, i es converteix en el tercer subsector industrial més destacat. 
Mentrestant, la fabricació de cautxú i plàstic es contrau la segona meitat de l’any i cau fins al 
6,3%. En canvi, el sector serveis modera la seva expansió i deixa enrere els increments 
interanuals superiors al 3% per situar-se en el 2,2% el darrer trimestre. La desacceleració s’apre-
cia de forma més significativa en el comerç, que tan sols creix l’1,1%, així com les activitats 
vinculades al sector públic, que marquen nous màxims d’ocupació, però perden dinamisme 
(1,3% més). Els serveis empresarials i immobiliaris i l’hostaleria són els subsectors més dinàmics 
dins dels serveis, perquè creixen el 4,6% i el 3,7% interanual, respectivament.

Per contra, el bon comportament de l’ocupació no es trasllada al teixit empresarial, que durant 
aquest període inicia una tendència descendent, i cau un 1,4% en acabar l’any.

MERCAT DE TREBALL
La recuperació de l’ocupació es consolida aquest 2017, supera lleugerament els nivells anteriors 
a la crisi econòmica i assoleix un nou màxim històric dels nivells d’ocupació de la comarca. El 
treball assalariat és el principal impulsor de la creació d’ocupació, si bé aquest se situa lleugera-
ment per sota del conjunt del Principat. El treball autònom, per la seva banda, presenta una 
evolució molt més moderada, però el seu comportament resulta més positiu que al conjunt 
català, on s’ha estancat.  Així, el treball autònom manté un pes important dins del mercat de 
treball de la comarca. L’augment de l’ocupació ve acompanyat d’una davallada destacada del 
nombre de persones desocupades, que disminueix el 12,8% el quart trimestre de l’any, i deixa 
la taxa d’atur en el 7,8%, 4 punts inferior a la taxa catalana. L’augment de l’ocupació és superior 
a l’increment demogràfic de la comarca, cosa que consolida l’equilibri entre l’activitat producti-
va i residencial, i comporta més oportunitats laborals localitzades al territori. Així ho constaten 
les taxes d’ocupació i activitat, de les més elevades de Catalunya (4a i 6a, respectivament). 
Novament, el punt negatiu en l’evolució dels indicadors laborals el marca el repunt de la 
sinistralitat iniciat el 2014 i que s’ha intensificat durant aquest darrer any.

COMERÇ EXTERIOR 
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori repre-
senta prop d’un 15% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE 
o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a Àfrica, Amèrica i Àsia), i continua essent la 
tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte 
de les dades de 2016  han tingut un creixement del 6%. El valor estimat anual és de 758,83 
milions d’€ (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 2017 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 CETS. El nombre 
d’empreses turístiques és de 783, 21 més que l’any passat, a causa del creixement sobretot dels 
habitatges d’ús turístic i restaurants, i malgrat un petit retrocés del nombre de bars. La recapta-
ció de l’impost sobre estades en allotjaments turístics ha crescut de manera considerable, cosa 
que no es pot explicar només pel creixement de l’ocupació dels allotjaments (56% mitjana 
d’ocupació enfront del 55% de l’any 2106), sinó que obligatòriament s’ha d’explicar per l’incre-
ment del nombre d’allotjaments que recapten aquest impost. Segons les estimacions, ha 
crescut en un 9% el nombre de visitants informats. La major part han estat famílies provinents 
en un 53% de Catalunya, un 27% de mercats internacionals i un 20% de la resta de l’Estat. El 
2017 hi ha acreditades amb la CETS 28 empreses turístiques de diferents tipologies, d’entre les 
quals  les dues úniques agències de viatges acreditades de l’Estat espanyol, i 11 empreses més 
estan en procés d’acreditació. Aquesta dada converteix la Garrotxa, i en concret el seu Parc 
Natural, que n’és el titular, en un dels que aplica la CETS amb més empreses acreditades de tot 
Europa.

D’altra banda, s’han fet les darreres inversions del Pla de foment territorial del turisme en la 
millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s’ha continuat poten-
ciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i esdeveniments de petit format), Natu-
ra-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant 
d’un sector divers que experimenta un creixement i que registra unes bones xifres d’inversió.

SOCIETAT

POBLACIÓ 
Aquest 2017  la població a la comarca de la Garrotxa ha crescut de 185 persones respecte de 
l’any passat. És un creixement discret que recupera la dinàmica creixent dels últims deu anys.  
L’envelliment és la principal característica de la població garrotxina, especialment entre les 
persones de més de 85 anys, que supera la taxa catalana (3% vs. 4,3%). Aquest sobreenvelli-
ment és majoritàriament femení, la qual cosa explica que actualment la població femenina 
superi lleugerament la masculina (50,2% de dones). A partir dels setanta anys i, a mesura que 
avança l’edat,  s’eixampla encara més la diferència a favor de la proporció de dones.
Malgrat reduir-se la intensitat immigratòria, a la comarca hi ha 7.630 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 13,6% de la població total a la Garrotxa i el 18,02% a Olot. El 
80,8% de la població estrangera a la comarca viu a Olot. La Garrotxa és una comarca amb 
persones de 93 nacionalitat diferents. L’ Índia (17,5%), el Marroc (13,8%) i  la Xina (11,2%) són les 
nacionalitats amb més població. Destaca Hondures dins les sis més destacades, amb un 7% 
del total de la població estrangera. D’aquesta, un 71,4% són dones. 
Finalment, el nombre de persones nascudes a l’estranger amb nacionalitat espanyola és de 
2.923 persones.
 
SERVEIS SOCIALS 
El 2017 s’ha seguit mantenint la millora de la situació social i econòmica de la comarca, 
especialment pel que fa a la reducció de les xifres d’atur. Malgrat això, una part important 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 socioe-
conòmic, la població major de 65 anys de la Garrotxa representa un 20,6% del total (11.565 
persones), i és especialment significatiu que, d’aquest percentatge, un 21,1% són persones més 
grans de 85 anys (2.450). Aquesta situació d'envelliment i sobreenvelliment de la comarca 
suposa que gairebé un 40% de les atencions que es fan a serveis socials sigui per temes 
relacionats amb la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència. 

EDUCACIÓ  
A la Garrotxa la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys es consolida i se situa en el 53% 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 al curs passat, i la llista d’espera s’ha reduït 
de manera significativa. Una altra dada rellevant és que el nivell d’alumnes que acrediten l’ESO 
és superior a la Garrotxa que en el conjunt de Catalunya. Tot i això, és urgent donar una resposta 
integral a tots els joves que no finalitzen amb èxit l’etapa d’educació obligatòria dins dels 
centres de secundària. Després d’aquesta etapa obligatòria, l’opció majoritària dels joves de la 
Garrotxa, un any més, és la del batxillerat (48,30%). Tot i això, veiem un augment significatiu 
dels joves que decideixen seguir el seu itinerari formatiu a través de l’oferta de CFGM. Una altra 
dada preocupant i que augmenta lleugerament aquest any és el nombre de joves que abando-
nen el sistema educatiu en aquest impàs. 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 98%. Si ens fixem quines són les 
famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que, pel que fa als CFGM 
o CFAM, la família de Sanitat és la que acull més alumnes. Per contra, 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 d’ Humanitats i Ciències Socials, seguida de molt a prop per la 
modalitat de Ciències i Tecnologia. 

INSERCIÓ LABORAL GRADUATS FP
Segons l’estudi “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals” només el 6% dels alumnes 
graduats en FP, Ensenyaments Artístics o Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny l’any 
2017 en algun dels centres de la comarca, està buscant feina. Per obtenir aquests resultats s’ha 
realitzat una enquesta d’inserció laboral a 359 joves de la promoció de l’any 2017, sis mesos 
després d’ haver-se graduat. Els centres de procedència dels alumnes són: Institut Bosc de la 
Coma, Institut la Garrotxa, Institut Montsacopa, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, 
Escola Pia Olot i Kreas, centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries.
Un 56% dels joves graduats ha trobat ocupació, mentre que un 38% continua estudiant. Si 
només ens fixem en els graus superiors o en els Ensenyaments Superiors de Disseny el percen-
tatge que està en actiu puja fins al 73% . Quant als graduats en cicle mitjà és destacable que un 
69% continua estudiant un grau superior.
Referent a la feina, un 75% manifesta que la realització dels estudis de cicles els ha facilitat la 
incorporació al món laboral. Aquests resultats demostren que els estudis de formació profes-
sional són una opció molt interessant a l’hora de trobar feina. Quant al tipus de contracte, el 
66% són temporals, enfront d'un 27% que són indefinits i el 7% restant treballa pel seu compte.

ESTUDIS UNIVERSITARIS 
Durant el curs 2017-18, un total de 1.082 estudiants de la comarca de la Garrotxa cursen un grau 
universitari, prop d’un centenar menys que el curs passat. El 36,76% ho fan a la Universitat de 
Girona; un 6,22% a la Universitat de Vic; un 15,23% a la Universitat de Barcelona; el 9,97% 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 Jurídiques, 

que l’any passat suposava un 46,3% dels estudiants i enguany presenta un lleuger augment 
amb un 48,6%. També igual que l’any passat, el segon lloc l’ocupen els graus de Ciències de la 
Salut, amb un 19,8%. El tercer lloc, amb un 14,4%, l’ocupen els estudis d’Enginyeria i Arquitectu-
ra. Els graus de Ciències augmenten un punt i se situen gairebé al 10%. Per últim, els graus 
d’Arts i Humanitats també es mantenen amb un 7,2%.
Els tres graus universitaris més estudiats del curs 2017-18 són: ADE, Psicologia i Educació 
Infantil.

SANITAT  
La utilització dels serveis públics de salut a la Garrotxa ha persistit durant el 2017 més elevada 
que en el conjunt de Catalunya i l’activitat en general s’ha mantingut sense grans canvis, 
excepte en l’augment progressiu de la utilització del servei d’urgències. 
Quant a l’Hospital, l’índex d’ingressos evitables ha seguit essent un dels millors de Catalunya, i 
destaca un menor nombre d’hospitalitzacions de pacients amb problemàtica de salut mental.
Pel que fa a l’atenció primària, es manté una major accessibilitat en comparació als resultats de 
Catalunya, i aquest any varen superar l’acreditació de l’ABS de Sant Joan les Fonts i la de les 
Valls d’en Bas i Hostoles.
Com a noves accions i millores podem destacar la creació de la Unitat de Salut Mediambiental 
Pediàtrica, l’elaboració d’un programa d’atenció a la incontinència fecal d’abast comarcal i la 
introducció del Programa d’atenció psicològica a les tres ABS rurals.

LLENGUA 
Es manté la diversitat lingüística a Olot i continuen havent-hi  cinc grans llengües, a més del 
català i el castellà (per ordre): el panjabi, el romanès, el xinès mandarí, l’àrab i el soninké.
Augmenta el nombre de persones que provenen d’Amèrica Central i del Sud, amb dues 
conseqüències importants: increment dels parlants que tenen el castellà com a primera llengua 
i feminització de la societat (majoritàriament són dones).
Es manté un flux constant d’arribada de persones que fa que molta gent s’inscrigui als cursos 
bàsics (90 h per llei), però no hi ha continuïtat en la formació de llengua.

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 
La comarca de la Garrotxa històricament presenta un impacte/pressió delinqüencial baix i 
lineal durant tots els mesos de l’any. Enguany serà el tercer any que exposem les dades a 
l’Observatori;  aquest període ens dona la perspectiva per comprovar que del 2015 al 2017, hem 
tingut un lleuger augment dels fets delictius, una tònica, però, que és general a Catalunya.
Durant el 2017 el global de Catalunya va ser de 67 delictes per 1.000 habitants, i a la Garrotxa 
la taxa va situar-se amb 36 delictes per 1.000 habitants, un lleuger augment respecte del 2016 
de 30 delictes per cada mil habitants.
Aquest lleuger ascens ve determinat, d’una banda, pels robatoris amb força sobre les coses, 
com els robatoris a l’interior de vehicles en zones lúdiques (gorgues) i el robatori interior de 
domicili, que l’últim trimestre del 2017 va augmentar lleugerament i, per altra banda, els furts, 

la majoria dels quals  de telèfons mòbils. Finalment, un fet delinqüencial  que  no necessària-
ment  incideix sobre les persones i/o les coses  són els delictes informàtics, com ara les estafes, 
les targetes clonades, les vendes fictícies, etc.
Al llarg del 2017, igual com el 2016, hem tingut una incidència baixa dels robatoris a empreses 
ubicades en els diferents polígons industrials de la comarca. 
Arribats a aquest punt, i després de veure’n l’evolució, caldria fer una reflexió que ens ajudaria 
a millorar la nostra seguretat: ens preocupem molt de reforçar les nostres instal·lacions físiques, 
de la casa, de les naus industrials, etc., però  descuidem una porta principal i molt important 
com és la connexió a la xarxa  informàtica. 
Fent una valoració global, podem dir que malgrat tenir aquest petit augment de 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, atès que s’està gairebé a 
la meitat 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 patrullatges 
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 activi-
tats sensibles. És totalment necessari mentalitzar la ciutadania sobre la nova amenaça que són 
les noves tecnologies i de la ciberdelinqüència.

Policia Municipal d’Olot  
La tecnologia col·labora en l’augment de la seguretat. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olot ha 
invertit en la instal·lació de dos nous lectors de matrícula. En l’actualitat són tres els lectors de 
matrícula que cobreixen les tres principals vies d’accés a la ciutat. Aquesta instal·lació permet 
entrar matrícules de vehicles sospitosos i d’interès policial, tant per a la Policia Municipal com 
per al cos de Mossos d’Esquadra. El sistema alerta en temps real la central de la Policia Munici-
pal quan un vehicle de la llista entra a la ciutat.
 La seguretat viària en els nuclis de població és una de les principals responsabilitats de les 
policies locals. L’accidentalitat amb ferits greus o morts s’ha reduït lleugerament el 2017 
respecte del 2016. Les dades del 2016 eren d’un mort i sis ferits greus, mentre que les del 2017 
són d’una persona morta i de quatre ferits greus en accident de circulació.
Preocupava el nombre d’atropellaments de vianants, que s’han reduït per tercer any consecutiu 
(20, 19, 16).

JUSTÍCIA
L’any 2017 han entrat 3.093 assumptes judicials als jutjats d’Olot i la Garrotxa: el 34% són 
procediments civils (reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes), el 61% són 
procediments penals i el 5% procediments penals de violència contra la dona. L’entrada 
d’assumptes judicials ha incrementat un 19% respecte del 2016. 
La resolució d’assumptes judicials es concreta en 496 sentències (increment del 6% respecte 
de l’any anterior), 1.825 autos (increment del 43%) i 729 decrets (increment del 4%).  

A finals de 2017 els jutjats d’Olot registren un total de 1.146 casos pendents, xifra que represen-
ta una disminució del 4% en relació a un any abans
 
HABITATGE 
L’economia catalana durant l’any 2017 ha mantingut el mateix nivell de creixement que l’any 
passat. El PIB de la construcció també ha crescut, fins i tot ha accelerat el seu ritme de creixe-
ment respecte de l’any anterior. La construcció d’habitatges a Catalunya (segons els visats i els 
certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
de Catalunya) ha canviat la tendència decreixent i sembla que pot iniciar el camí cap a la 
normalització d’unes xifres més adaptades a les necessitats reals de la població. L’any 2017 es 
varen iniciar un total d’11.340 habitatges a tot Catalunya, un 36,35% més que l’any anterior, i 
se’n varen acabar 6.892. El creixement en els inicis d’habitatge també s’ha produït tant a la 
comarca com a Olot en un 25,58% i un 52,00%, respectivament. 
El mercat immobiliari residencial presenta dinàmiques diferents segons si es tracta del mercat 
de compravenda o del mercat de lloguer. El mercat de compravenda mostra signes de certa 
recuperació, amb creixements positius en el nombre d’habitatges venuts i un increment mode-
rat dels preus; pel que fa al mercat de lloguer, la dinàmica també és creixent: el nombre de 
contractes formalitzats ha crescut lleugerament respecte de l’any 2016 i l’import del lloguer 
mensual ha crescut de forma més significativa.

CULTURA 
Tot i la rebaixa pressupostària d’un 7% respecte de l’any anterior, durant l’any 2017 Olot ha 
continuïtat oferint una programació i oferta cultural basada en l’equilibri entre la qualitat i la 
quantitat. S’han programat novament més de 100 espectacles d’arts escèniques (1,5 per 
setmana) i gairebé 200 concerts musicals de tots els estils (quasi 4 per setmana), dels quals el 
60% han estat organitzats per l’Administració local i el 40% per entitats privades.
Quant a la resposta de la ciutadania, és cert que les dades posen de relleu un cert descens 
respecte de l’any anterior, però estaria motivat per diferents raons: d’una banda, per exem-
ple,eltancament per reformes de gener a juny del Museu de la Garrotxa, que ha propiciat una 
lleugera davallada de la xifra total de visitants als Museus d’Olot (69.992 respecte dels 75.000 
de 2016); de l’altra, la lleugera disminució del nombre d’espectacles o concerts programats fruit 
de la rebaixa de pressupost, que ha repercutit, consegüentment, en el nombre final d’especta-
dors  (-3%), o, finalment, el descens en el consum cultural experimentat al país a partir dels fets 
del primer d’octubre.
Pel que fa a la lectura, la Biblioteca Marià Vayreda continua essent un dels vaixells insígnia 
d’Olot Cultura. Cal destacar que s’hi van incrementar els fons en un 1,01%, i que en aquest 
moment hi ha 98.281 exemplars. El 2017 s’ha caracteritzat també per mantenir un important 
esforç en comunicació, amb l’objectiu d’informar a tothom de la programació cultural. Com a 
dada cal destacar la línia ascendent en les dades de seguidors de Facebook, Instagran i Twitter, 
aquest últim amb un increment del 44%.
Cal destacar, també, la definitiva consolidació de festivals com Sismògraf, Mot o Lluèrnia, que 
s’han convertit ja en pols de referència cultural del país, o el treball del primer any de la 

Residència Faber, que ha acollit més de 83 professionals d’arreu del món de diferents discipli-
nes i ha organitzat, amb ells, més de 40 xerrades i/o activitats a la comarca.

ESPORTS 
En aquesta edició s’ha analitzat, d’una banda, l’esport federat dels clubs d’Olot i, de l’altra, l’ús 
de les instal·lacions esportives municipals (IEMS).  La pràctica de l’esport federat implica un 
vincle directe amb l’entitat esportiva i amb la federació corresponent. El 2017 hi ha un total de 
3.284 esportistes, englobats en 33 clubs esportius i que practiquen 21 esports diferents (futbol, 
bàsquet, vòlei, hoquei, tennis, tennis taula, patinatge, gimnàstica, horseball o bàsquet a cavall, 
ciclisme, pesca, skate o patinar, caça, rugbi, escacs, orientació, atletisme, motociclisme, criquet, 
taekwondo i natació). A més, caldria tenir en compte, també, el Centre Excursionista d’Olot, que 
acredita 1.089 socis masculins i 736 de femenins. Un 64% dels esportistes federats són homes 
i un 36% dones. Si ho analitzem per categories, veurem que en totes, des de prebenjamí, hi ha 
més federats masculins que femenins, però cal destacar que aquesta diferència s’accentua 
considerablement en edat sènior (a partir dels 18 anys).
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament les instal·lacions esportives 
municipals (IEMS), és a dir, que és el responsable del funcionament ordinari de la instal·lació, 
confecció d’horaris, manteniment, neteja, etc. i els usuaris, entitats i/o privats només han de fer 
les sol·licituds pertinents i abonar les taxes aprovades per l’IMELLO.  En la temporada 16-17 se 
n’han fet 233.627 usos (vegades que un esportista fa ús de la instal·lació): un 50% correspon als 
pavellons esportius Pla de Llacs, un 21% a la piscina municipal, un 17% als camp de futbol Pla 
de Baix i un 12% a l’estadi d’atletisme. 

MEDIAMBIENT
DADES GENERALS D’INTERÈS MEDIAMBIENTAL
La densitat de població de la Garrotxa és de 76,2 habitants/km2 , mentre que la del conjunt 
de Catalunya és de 234,3 habitants/km2. Per municipis, predominen aquells que tenen 
densitats de població inferiors a 50 habitants/km2.
La suma de sòl urbà i sòl no urbanitzable de la Garrotxa representa el 7% de la superfície comarcal.
Segons dades obtingudes a partir de la Declaració Única Agrària (DUN), el municipi de la 
Garrotxa que té més superfície declarada és el de la Vall d’en Bas (1.414 ha). Els sis cultius 
més conreats, el 2017, a la Garrotxa han estat:  ordi (1.301,88 ha), blat de moro (1.036,26 ha), 
raigràs (935,57 ha), blat tou (706,76 ha), userda (694,43 ha) i, ja a una certa distància, colza 
(303,09 ha). D’aquests cultius, el blat de moro té una certa tendència a la baixa, mentre que 
el raigràs ha experimentat un lleuger increment de la superfície cultivada.
En relació amb les explotacions ramaderes, en el període 2011-2017, s’observa una lleugera 
disminució del nombre d’explotacions de bestiar boví (de 256, el 2011, s’ha passat a 230, el 
2017), que s’ha traduït també en un lleu descens en el nombre de places (de 34.490 el 2011 
a 31.455 el 2017). Això es pot interpretar pel tancament d’explotacions petites. En canvi, les 
explotacions d’oví, pel que fa el nombre total s’han mantingut (172), però en canvi ha baixat 
el nombre de caps de bestiar (33.835 a 25.559). Una tendència justament a la inversa són les 

explotacions de porcí, amb el mateix nombre d’explotacions (77) però que han incrementat 
força la capacitat (de 64.391 a 89.099).
La Vall d’en Bas és el municipi que registra més places de bestiar boví i oví; en canvi Monta-
gut lidera les places de bestiar  porcí, cabrum i d’èquids.
Pel que fa a la Carta europea de turisme sostenible (CETS), s’ha passat de les 19 empreses 
acreditades el 2009 a les 36 actuals. Totes aquestes empreses treballen conjuntament amb 
entitats de la comarca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per a una gestió 
responsable, sostenible i de qualitat del turisme a la comarca de la Garrotxa.

CANVI CLIMÀTIC
La precipitació mitjana del 2017 (de les catorze estacions que proveeixen dades) ha estat de 631 
mm. Aquest valor és un 18% inferior a la mitjana de la pluviometria comarcal dels darrers anys, 
que és de 852 mm.

AIGUA
Amb dades dels darrers set anys, el consum total d’aigua per a l’ús domèstic a la comarca es 
manté constant, mentre que l’ús industrial s’incrementa un 12%. En l’àmbit català, la Garrotxa 
és la tretzena comarca amb menys consum d’aigua d’ús domèstic per habitant i dia i, amb 109 
litres, se situa per sota els 116 que es calcula que consumeix, de mitjana, un català.
El 88% dels punts de cursos fluvials mostrejats durant el 2017, segons els índexs biològics, 
presenten una qualitat “molt bona”, “bona” o “mitjana” i la resta, “deficient”.
Totes les mostres d’aigua subterrània analitzades el 2017, excepte una, presenten valors de 
concentració de nitrats inferiors al valor considerat normal (50mg/l). La concentració total de 
nitrats segueix la tendència a la baixa dels últims anys.
Pel que fa a nivells piezomètrics dels aqüífers, la davallada per a l’any 2017 ha estat important.

RESIDUS
Del 2000 al 2013, la producció de residus municipals a la Garrotxa va seguir la mateixa tendèn-
cia que en el conjunt de Catalunya: augmenta fins al 2006 i a partir d’aquí comença un 
descens. A partir de 2014, la tendència en la producció és a l’alça, tant al territori català com a a 
la Garrotxa, on el 2016 creix un 2,7%. 
Quant a la selecció de residus, el nivell mitjà de selecció a la comarca és del 45,4%. Argelaguer 
és el municipi de la comarca amb un nivell de selecció més elevat, amb el 57% dels residus 
seleccionats, i el conjunt català té un grau de selecció del 39%.
La producció de residus industrials declarats a la Garrotxa 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 els darrers dos 
anys, però, la producció de residus industrials a la comarca s’ha tornat a incrementar (un 15% el 2016).

ENERGIA
Pel que fa a la producció local d’energia elèctrica, el 2012, només quatre instal·lacions de 
cogeneració produïen més del 89% de l’energia elèctrica que es generava a la comarca, mentre 
que les fotovoltaiques, tot i ser més nombroses, no arribaven al 2%.

Pel que fa al consum d’electricitat de les instal·lacions municipals (enllumenat públic i equipa-
ments), en els darrers anys s’han fet accions per millorar-ne l’eficiència. El consum elèctric del 
2017 s’ha reduït un 36% respecte del de 2011.
La totalitat dels ajuntaments de la Garrotxa compren energia elèctrica amb garantia d’origen 
renovable a les empreses comercialitzadores. Els 11.379.821 kWh consumits per l’enllumenat 
públic i els equipaments municipals no han comportat l’emissió de cap tona de CO2.
Sobre el consum d’enllumenat públic del 2017, el conjunt dels municipis de la comarca han 
consumit 6.109.211 kWh. Si comparem el consum anual d’enllumenat respecte a la superfície de 
sòl urbà de cada municipi, queda clar que com més compacte és el municipi més reduït és el 
consum de l’enllumenat.

MOBILITAT
Les vies de titularitat estatal, catalana  i de la Diputació de Girona suposen només un 26% de 
la xarxa viària comarcal, mentre que el 74% restant corresponen a camins rurals, que són de 
titularitat municipal.
Els quilòmetres de camins rurals estan directament relacionats amb la superfície del terme 
municipal. Els tres municipis amb més quilòmetres de carreteres i camins de la Garrotxa són: 
Montagut i Oix (130 km), la Vall d’en Bas, (142 km) i la Vall de Bianya (185 km).
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