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Comunicat a premsa

El Gironès escala fins a la 3a posició

El Barcelonès lidera el rànquing i eixampla
distància amb la resta de comarques
El Gironès escala dos llocs, fins a la 3a posició, i s’uneix al Vallès Occidental en
el frec a frec pel segon lloc.

El Barcelonès és, un any més, la comarca catalana que combina millor les condicions
per a les empreses que operen en un context internacional de producció de béns i
serveis intensius en coneixement i tecnologia i les condicions per a la sostenibilitat
social i mediambiental del seu model de desenvolupament econòmic.
Les millores introduïdes a l’Índex de Competitivitat en aquesta edició per tal
d’aproximar millor el concepte, han comportat, al mateix temps, un major
distanciament amb la resta de comarques catalanes. Així, la puntuació obtinguda en
l’Índex se situa en un valor de 75,3 sobre 100, 12,1 punts més que en l’edició anterior,
i la distància respecte a la comarca que la segueix en el rànquing -el Vallès
Occidental- s’eixampla respecte al 2015 en gairebé 10 punts (20,9 punts de diferència
el 2016).
El Vallès Occidental, en la 2a posició en el rànquing, també millora la puntuació
global, 1,8 punts més respecte al 2015, amb una valor de 54,5 punts. No obstant això,
amb els canvis introduïts, la distància que històricament separava el Vallès Occidental
de la resta de comarques que la seguien en el rànquing es redueix significativament.
Aquesta situació s’explica per l’important progressió que ha registrat el Gironès durant
el 2016, situant-se en la 3a posició en el rànquing, a només 3,4 punts del Vallès
Occidental i una puntuació global de 51 punts (un increment de 6,4 punts respecte al
2015).
En 4a i 5a posició se situen les comarques del Baix Llobregat i Tarragonès, que
empaten en puntuació (47,6). Totes dues perden una posició en el rànquing com a
conseqüència de la millora registrada pel Gironès. Amb tot, les dues comarques
registren millores respecte a la puntuació obtinguda el 2015, tot i que és més intensa la
millora en el Tarragonès. A 2,4 punts se situa el Segrià, que ocupa la 6a posició en el
rànquing, amb un increment significatiu en la seva valoració global, que ha comportat
una reducció de la distància amb les seves predecessores. Amb tot, la seva posició
relativa es manté respecte a la registrada el 2015. El Vallès Oriental torna a situar-se
en la 7a posició, la mateixa que va ocupar l’any anterior. La comarca d’Osona escala
tres posicions en la classificació i de nou ocupa la 8a posició, situació que es va repetir
el 2014. Se situa entre les comarques que registren un major guany, de 5,7 punts.
Amb la mateixa puntuació se situa el Garraf, que obté la 9a plaça i repeteix posició,
consolidant-se en el grup de comarques que encapçala la llista. Per últim, en el 10è
lloc se situa el Maresme, que perd dos graons respecte al 2015.
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El treball ha estat portat a terme per l’equip d’Actíva Prospect i rep el suport de la
Diputació de Barcelona a través de l’Agència de Desenvolupament Node Garraf, així
com la col·laboració de CaixaBank.
Per a detalls més focalitzats en una comarca en concret, no dubteu a posar-vos en
contacte amb la responsable de Comunicació de la FEGP, Eva Gallego, al 902 106
700.
Podeu consultar el detall de l’anàlisi a l’enllaç www.fegp.cat/comunicats/index17.pdf

Al voltant de l’Índex ADEPG-FEGP de Competitivitat Territorial
La present edició representa la 13a en la sèrie de l’Índex de Competitivitat Territorial,
impulsat fins la darrera edició per l’Associació d'Empresaris de l'Alt Penedès, el Baix
Penedès i el Garraf (ADEPG). Per a l’edició actual, l’elaboració de l’informe esdevé per
primer cop un projecte comú de les entitats patronals més destacades del territori,
l’ADEPG i la UEP (Unió Empresarial del Penedès). Del procés d’integració de les dues
entitats, neix la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), del que es deriva
la nova denominació de l’Índex, que es converteix enguany en l’Índex ADEPG/FEGP,
adquirint major representativitat sobre el territori que és objecte d’anàlisi.
L’altra novetat d’aquesta edició ha estat la introducció de canvis importants en els
indicadors que operativitzen l’Índex amb la finalitat d’aproximar millor el concepte de
competitivitat. Així, s’han introduït fins a set indicadors nous, alguns força rellevants pel
fet que guarden una relació més directa amb aspectes com l’emprenedoria, la
innovació o la disponibilitat de sòl, elements que no quedaven prou ben caracteritzats
en les edicions anteriors i que eren objecte sovint de debat metodològic.
S’introdueixen, per tant, noves informacions que aporten llum sobre les noves
societats constituïdes, les proteccions de les innovacions (sol·licituds de patents i
marques), el sòl destinat per planejament a l’activitat econòmica i el sòl urbà vacant,
entre d’altres.
Des del 2005, any en què es va elaborar per primer cop l’Índex de Competitivitat
Territorial, s’ha consolidat com un dels principals instruments d’anàlisi dels
determinants de la competitivitat de les comarques catalanes, donant llum sobre les
seves interrelacions i millorant la comprensió de les fortaleses i febleses de les
economies comarcals, de forma que els agents territorials puguin encarar amb major
rigor els principals reptes i oportunitats als què han de fer front en el futur.
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