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L’OBSERVATORI ECONÒMIC, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL DE LA 
GARROTXA: VISIÓ DE FUTUR

El territori i els serveis ecosistèmics són la base que permeten el manteniment de la
nostra societat, on es desenvolupen la vida i les relacions socials, per tant també les
activitats econòmiques, que són imprescindibles per assegurar el manteniment i el
desenvolupament d’aquesta societat

� L’Observatori ha de ser més que el recull de les memòries anuals de cada un dels
actors que hi participen, resumides en un document únic.

� Ha de buscar una visió global que permeti entendre, l’estat i evolució del medi, la
societat i l’economia del nostre territori. No tant com a foto estàtica, sinó com a
fotogrames d’una pel·lícula a llarg termini.

L’OBSERVATORI HA D’INFORMAR RESPECTE A L’EVOLUCIÓ DEL TERRITORI, DE 
LA SOCIETAT I LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LA COMARCA, EN RELACIÓ A 

LA SOSTENIBILITAT I LA RESILIÈNCIA 
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LA VELOCITAT DELS CANVIS A LA SOCIETAT

El temps amb que es fan visibles les afectacions provocades pels factors de canvi i la seva
repercussió sobre tots els sistemes no es dona a la mateixa velocitat en cada un dels eixos
de la sostenibilitat, de manera general podem dir:

� Els canvis en el medi ambient són lents, no es perceben de manera inmediata, es poden
percebre amb el pas de generacions.

� Els canvis socials, són més ràpids i es poden observar i quantificar en el transcurs d’una vida.

� Els canvis en l’economia, són molt ràpids, fàcilment mesurables en anys i fins avui
determinen la majoria de dades i observacions que considerem com indicadors en la gestió.

El valor de l’Observatori és la seva capacitat de gestionar les dades de manera que
permetin veure, valorar i corregir les desviacions respecte a la sostenibilitat i la
resiliència en els tres eixos, a curt termini igual que a llarg termini.
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UN RELAT GLOBAL 

� Les dades que presentem a l’Observatori no es poden considerar de forma aïllada
(medi, societat i economia), ni com a mers valors numèrics que varien d’un any a l’altre i
que no es relacionen entre si.

� L’Observatori articula un relat global i sintètic de l’evolució del territori, de la seva gent i
de les activitats econòmiques.

� L’Observatori permet veure els efectes dels factors de canvi, de les polítiques públiques i
de les actuacions privades sobre aquest territori, la gent i les activitats econòmiques.

Aquesta visió es vol articulada en base als criteris de sostenibilitat i resiliència, perquè
pugui assegurar el futur.
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PRESENTACIÓ 

EL MARC CONCEPTUAL DEL TREBALL
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Criteris a considerar en el marc conceptual. 

� Els factors de canvi: elements externs que afecten a la sostenibilitat i la resiliència territorial,
siguin lligats al territori o amb un abast més ampli.

� Eixos de sostenibilitat: els tres clàssics: ambiental, social i econòmic. Diferenciarem dos nivells
en cada un d’ells.
� Factor Estructural: variació lenta i lligada a les variacions dinàmiques de cada eix, per les seves

interaccions o pels models de governança.

� Factor Dinàmic: aspectes relacionats amb els impactes i pressions i de resposta en general més ràpida.

� Les relacions entre eixos: zones de contacte entre els eixos que donen com a resultat espais
singulars i d’interrelació: economia circular, sòcio-economia i sòcio- ecologia.

� Les confluències: representa el lloc d’intersecció dels tres eixos i les seves relacions, però també
dels espais d’interrelació que aquests generen, donant lloc a conceptes fonamentals en el marc
de la sostenibilitat com la zona segura per a la humanitat (Kate Raworth 2017), així com a la
garantia de preservació dels serveis ecosistèmics.

� La governança: és el nucli del sistema i està condicionada i condiciona a la capacitat de
resiliència, així com a les dinàmiques socials i econòmiques. La governança en aquest model no
es pot entendre sense: participació, transparència i apoderament de la ciutadania.
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LES VARIABLES LENTES: EL TERRITORI I 
L’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

DADES
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Territori 

Superfície: 73.396,49 ha

Usos del sòl

Boscos: 53.892 ha

(73%)

Prats: 10.442 ha

(15%)

Cultius: 6.064 ha

(8%)

Urbà i modificat: 2.998 ha

(4%)
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Territori 

Superfície total: 73.396,49 ha

Zona planera: 20.501, 40 ha

Pendents

< 20% pendent:

52.895,08 ha

>20% de pendent

20.501,40 ha
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Territori

Superfície total: 73.396,49 ha

Zona planera: 20.501, 40 ha

Z. inundables: 3.990,94 ha

Inundabilitat

Retorn 500 anys: 

1.361.65 ha

Potencialment inundables:

2,629,29 ha
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Territori

Superfície total: 73.396,49 ha

Zona planera: 20.501, 40 ha

Z. inundables: 3.990,94 ha

Z. protegides: 47.018,20 ha

Parc Natural de 

la Zona Volcànica

14.343,31 ha

Consorci de 

L’Alta Garrotxa

16.910,65 ha
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Territori

Superfície total: 73.396,49 ha

Zona planera: 20.501, 40 ha

Z. inundables: 3.990,94 ha

Z. protegides: 47.018,20 ha

Z. pla. protegida: 10.050,42 ha

Parc Natural de 

la Zona Volcànica

4.188,69 ha

Consorci de 

L’Alta Garrotxa

5.861,73 ha
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Territori

Superfície total: 73.396,49 ha

Zona planera: 20.501, 40 ha

Z. inundables: 3.990,94 ha

Z. protegides: 47.018,20 ha

Z. pla. protegida: 10.050,42 ha

Z. urbanitzable: 1.843,11 ha

Sòl modificat

urbanitzat

Nuclis: 603,08 ha

Industrial: 434,03 ha

Urbanitzable: 

Total: 670 ha
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Territori

Superfície total: 73.396,49 ha

Zona planera: 20.501, 40 ha

Z. inundables: 3.990,94 ha

Z. protegides: 47.018,20 ha

Z. pla. protegida: 10.050,42 ha

Z. modificada: 2.364,49 ha
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Territori

Dades de la zona planera
disponible

Total ocupat: 36,60%
Total disponible: 63,39%

(4.095,55 ha)

Zona protegida: 64,05%

Zona planera: 27,93%

Zona inundable: 5,44%

Zona modificada: 3,21%

Zona planera

Zona protegida: 49,02%

Zona inundable: 19,46%

Zona modificada: 11,53%
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Població i activitat econòmica

Densitat aparent: 75,5 
hab/Km2

Densitat efectiva: 561,84 
hab/Km2

Densitat urbana: 1.874,04 
hab/km2

Dades comarcals 

Polígons industrials: 21

Assentaments humans: 50

Residents: 56.184
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Població i activitat econòmica

Dades metropolitanes 

Polígons industrials: 18

Assentaments humans: 8

Residents: 45.911

(80,5%)
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Població i activitat econòmica

Dades OLOT

Polígons industrials: 5

Assentaments humans: 1

Residents: 33.900

(60,5%)
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LES VARIABLES DINÀMIQUES
DADES 
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Activitat econòmica i llocs treball

PIB 1.622M€ (+3,9%)

Exportacions 759M€  (46,47% del PIB)

1.971 empreses

7 de + de 250 treballadors

53 entre 50 i 250 treballadors

23.704 llocs de treball

24.101 treballadors

5.053 autònoms

PIB comarca/Cat = 0,7% 

Superficie comarca/Cat= 2,28%

Població comarca/Cat = 0,75%
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Activitat ecònomica i llocs treball

Productivitat = 71.000€ (99,16% Cat)

Renda IRPF = 19.337€ (86% Cat)

Riquesa/hab = 29.000 (97% Cat)

Taxa d’ocupació: 67,8%

Taxa d’atur: 8,3% (3,5 punts – Cat)

Accidents treball = 1.100 (26% + Cat)

0 de mortals 

Comarca sobre Catalunya

Productivitat - riquesa = -2,16

Productivitat - renda = -13,16 

Perfil aturats

dona 

50-59 anys

estudis secundaris

treballadora de serveis)

35



Competitivitat territorial 
Índex FEGP (Federació Empresarial Gran Penedès)

Posició 14 de 42

Positiu

• Innovació i desenvolupament tecnològic.

• Sostenibilitat social.

• Disponibilitat de pols desenv. i infraestructura.

• Sostenibilitat ambiental.

Neutres

• Volum mercat i activitat.

• Accés a proveïdors i informació.

• Qualificació personal i educació.

Deficients

• Infraestructures transport i comunicació.

• Disponibilitat sòl.

• Esperit emprenedor i dinamisme empresa.
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Sector PRIMARI

Pes en el PIB 1,1%

Llocs de treball: 2,6%

Gestió del territori: 94,92%

Productivitat: 26.051,78€

AGRICULTURA

Terres agrícoles: 6.064 ha

Terres producció: 4.078 ha  (82,09%)

Cereals gra: 40,35%

Blat de moro: 20,09%

Ferratges: 26,71%

Colza: 6.08%

RAMADERIA

Explotacions: 768

Animals: 153.904

Boví: 20,45%

Oví: 16,61%

Porcí: 57,89%

37



Sector INDUSTRIAL

Pes en el PIB 46,3%

Llocs de treball: 36,5%

Gestió del territori: 1,02%

Productivitat: 83.750€ (93,7% Cat)

Sector % M€ % Ocupats

Agroalimentari 18,6% 15,4

Maquinària 4,1 3,6

Plàstic 4,0 3,0

Arts Gràfiques -

Paper

3,7 2,4

Farmacèutics 2,8

Química 2,8 1,4

Tèxtil 2,8 2,4

Metalurgia 2,5 2,9

Altres 2,0 5,4
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Sector SERVEIS

Pes en el PIB 47,6%

Llocs de treball: 54,2%

Gestió del territori: 4,06% (amb urbà)

Productivitat: 57.530€ (91,84% Cat)

Sector % M€ % Ocupats

Comerç 15,2 17,4

Sanitat - Serveis

Socials

5,2 7,3

Ac. Professionals 4,7 6,9

Hosteleria 4,7 7,3

Ac. Art i Recreatives 3,4 6,4

Transport 3,1 3,0

Educació 2,5 2,5

Administració 2,2 2,6

Altres 1,5 1,6
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Indicadors econòmics generals i 
administracions públiques 

Rendibilitat econòmica financera: 4,64%

Ratio liquiditat: 1,23 (normal entre 1,5 i 1,9)

Despesa de les administracions

Increment del 3,5% 

(Sobretot despesa corrent)

800€/hab en despesa corrent

200€/hab en inversions

Despesa administracions locals

79,48 M€ (4,92% del PIB)

Consell Comarcal 20,4%

Ajuntament Olot 45,1%

Municipis <2.000 hab 12,5% (3)

Municipis de 1000-2000 11,0% (5)

Municipis > 1000 hab 10,9% (12) (6 

de – 500 hab. i 2 de -200 hab) 40



L’estructura de la població

Envelliment

< de 65 anys = 11.514 persones (20,88%)

< 85 anys = 2.464 persones (4,4%)

Origen

La Garrotxa: 13,6% població d’origen 

estranger (13,8% Cat)

18% Olot

93 nacionalitats 

60 llengües
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Educació 

92,1% alumnes acrediten ESO (Cat 88,9%)

48% dels estudiants fan batxillerat

40% estudiants fan cicles formatius 

3% fan plans de transició al treball

Cicles formatius

1.224 matriculats

42% van a treballar

38% segueixen estudiant

15% estudien i treballen

6% busquen feina

Estudiants universitaris

1.076 matriculats

Estudis socials i jurídics 48,3%

Ciències de la salut 19,8%

Enginyeria i arquitectura 14,4%

Ciències 9,9%

Arts i humanitats 7,3%
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Atenció sanitària 

376.507 visites Atenció Primària
1.448 visites/dia (6,7 visites/per)

15.374 visites domiciliàries

59 visites/dia

94.754 visites d’urgències a l’Hospital
(1,69 ingressos/per)

74.046 visites externes
(1,32visites/per)

6.608 hospitalitzacions
11,8% de la població

18.900 estades sociosanitàries
33,75% de la població

11.669 assistències salut mental
20% de la població

158,3€ medicaments/per. (89% de Cat)

56% adults

19% drogues i addiccions

25% infatojuvenil
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Serveis Socials 

6.739 beneficiaris d’Atenció Bàsica (12%)

Necessitats autonomia

2,9% població dependència reconeguda

438 persones valorades discapacitat

117 places centre de dia (73% ocupació)

1.037 famílies ateses

38,6% Salut

18,0 Econòmiques

13,8% Laborals

10,5 % Mancances socials

7,3% Discapacitats

4,1% Habitatge

7,7% Altres

495 usuaris de serveis domiciliaris

119 àpats a domicili

408 trasllats amb transport adaptat

1.235 usuaris de teleassistència
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Habitatge 

70% en règim de propietat

25% lloguers

(1.129 contractes de lloguer)

373,53€/mes mitjana lloguer comarcal

25,5 % de les llars tenen 1 resident

Pisos de 90m2: 55%

Menors de 90m2: 10%

De 90 a 120m2: 23%

Més de 120m2: 12%

Compra-venda 

Nous 113 – 99m2 – 963,7€/m2

Usats 322 – 98,2m2 – 1.054,7€/m2
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Seguretat i Justícia 

36 delictes/1000hab

(-53,73 de Cat)

1.610 delictes contra patrimoni

Trànsit 

287 accidents 

1 víctima mortal

13 ferits greus

1640 assumptes judicials

50% procediments civils

20% execucions

12% drets de família
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Cultura

69.992 visitants als museus

12.347 guiades

21.123 entrades de teatre

(75% d’ocupació)

266 prèstecs/dia biblioteca
Oferta

103 espectacles professionals

7 festivals

193 concerts

198 xerrades

31 exposicions

115 activitats familiars

FABER

6 períodes residència

43 residents

40 activitats a la comarca
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Energia, emissions i residus 

Generem fins el 65% d’energia dels 

consums domèstic i terciari

Selecció de residus 45%

13a. comarca de Cat.

Generació energia

9% en minicentrals hidràuliques (11)

2% en fotovoltaiques (29)

89% en cogeneracions (4)

Reducció emissions CO2

Enllumenat públic -15,48%

Edificis públics -20,13%

1,40 kg/per i dia

2.044 kg família/any

48



INTEGRACIÓ DE LES DADES: RADIOGRAFIA DE LA 
REALITAT A LA GARROTXA

DADES
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L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI

� Els nivells de protecció del territori són importants, la superfície

ocupada per boscos és molt significativa.

� El sector primari carrega amb la gestió de l’espai sense massa gent ni

recursos, de la seves actuacions depèn la conformació del paisatge,

el turisme viu d’aquest paisatge.

� La disponibilitat de sòl per creixements és escassa.

�No existeixen parcel·les grans per a la implantació industrial.

� El sòl qualificat està en mans privades.
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L’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ S’ACCENTUA

�Molta gent gran viu sola.

�Feminització de l’envelliment.

�Rendes i pensions baixes.

�Necessitat de cuidadors/es.

�Necessitats sociosanitaries elevades.
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LA DIVERSITAT DE LA POBLACIÓ AUGMENTA

� 1 de cada 5 residents a Olot és d’origen estranger.

� 1 de cada 6 residents a la Garrotxa és d’origen estranger.

�Multitud de llengües i cultures.

� L’escola té un efecte integrador important.

� El número de persones provinents d’Amèrica Central i del Sud

(majoritàriament dones) que venen a realitzar tasques de cuidadores

(perfil: mares que venen soles) augmenta. Posteriorment, porten els

seus fills, en molts casos, adolescents.
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L’INCREMENT DE LA RIQUESA ÉS DESIGUAL

�El PIB incrementa, però la renda no ho fa en la mateixa

proporció.

�La Garrotxa es situa per sota de la mitjana catalana en

riquesa i renda, i per sobre en riquesa respecte a les

comarques gironines.

�El sector industrial té altes productivitats que no van a la

mateixa velocitat que la millora de la renda dels

treballadors.
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LA FEINA I LES EMPRESES

�Els llocs de treball de la comarca són similars al nombre de
treballadors.

�Calen més professionals qualificats per cobrir les necessitats
de les empreses.

�Les especialitats universitàries no s’adeqüen amb les
necessitats reals del territori.

�No és fàcil importar i fixar talent.

�Cal una major disponibilitat de l’habitatge de lloguer.
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LA COL·LABORACIÓ: PROJECTES COMPARTITS  
L’aplicació de la sostenibilitat en els projectes 

ACTUACIONS 
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SOCIECONOMIA

�SOCIAL LAB: Una plataforma on tots el sectors estan convidats a

participar-hi amb l’objectiu de desenvolupar respostes innovadores

als reptes socials, potenciant la nostra comarca com a territori verd

amb oportunitats per a les persones.
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SOCIOECOLOGIA

�DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA: Projecte articulat en

el concepte de comuns i d’economia col·laborativa, que permet

desplegar una xarxa de fibra òptica a tota la comarca.

�SEGUIMENT DEL SÒL INDUSTRIAL: Espai Industrial que

centralitza tota la informació referent als polígons d’activitat

econòmica de la Garrotxa a través del web

www.poligonsgarrotxa.cat
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ECONOMIA CIRCULAR

�XARXA ESPAVILADA DE CALOR: Projecte innovador per l’ús de

plurienergies (geotèrmia, solar i biomassa) en la climatització de

diversos edificis públics d’Olot, de forma intel·ligent i sistèmica.
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RESILIÈNCIA

� Carta Europea Turisme Sostenible: Plans de Foment del Turisme.
Desenvolupament de projectes municipals amb una estratègia compartida amb
tota la comarca.

� La Garrotxa Territori Socialment Responsable: Seguiment i millora de l’aplicació
dels criteris de sostenibilitat en les empreses del territori.

� Pla Integral d’Actuació Urbana (PIAM): Desenvolupats de manera col·lectiva en
els barris de Sant Miquel i centre històric d’Olot.

� Programa de millora de la resiliència en els serveis bàsics 2017-2027: Programa
d’actuacions i mesures per assegurar la prestació dels serveis bàsics i respondre
als possibles impactes.
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ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

� Activa Prospect.

� Cambra de Comerç de Girona. 

� Consell Esportiu de la Garrotxa. 

� Consorci per a la Normalització Lingüística d’Olot – La Garrotxa. 

� Diputació de Girona. 

� Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES).

� Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. 

� Institut Català de la Salut (la Garrotxa).

� Institut Municipal de Cultura d’Olot. 

� Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot. 

� Mossos d’Esquadra – ABP de la Garrotxa. 

� Observatori del Paisatge de Catalunya. 

� Oficina d’Habitatge d’Olot. 

� Policia Municipal d’Olot. 

� Turisme Garrotxa. 
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