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El Gran Penedès millora la seva competitivitat i
escala posicions
Les 7 comarques capdavanteres mantenen la seva posició tot i que el Vallès Occidental,
el Gironès, el Baix Llobregat i el Maresme registren avenços importants respecte a la
resta.
El Baix Penedès escala dues posicions, l’Alt Penedès, una, i el Garraf es manté entre les
deu comarques més competitives de Catalunya, tot i que baixa una posició.
La present edició representa la 14a en la sèrie de l’Índex de Competitivitat Territorial,
impulsat per la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), del què es deriva la
nova denominació de l’Índex, que es converteix enguany en l’Índex FEGP.
Respecte a l’edició 2017 no es registren canvis en la posició relativa de les set comarques més
ben situades en l’Índex. Així, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Gironès, el Baix Llobregat,
el Tarragonès, el Segrià i el Vallès Oriental mantenen en ordre descendent la posició que
ocupaven l’any passat. No obstant això, les tres comarques més competitives (el Barcelonès, el
Vallès Occidental i el Gironès), mostren un balanç més positiu en l’evolució dels seus factors de
competitivitat respecte al punt més àlgid de la crisi, l’any 2009, augmentant la distància amb la
resta de comarques que les segueixen.
L’Alt Penedès puja una posició
El 2017 la comarca de l’Alt Penedès torna a recuperar part de la competitivitat perduda durant
la crisi econòmica i escala una posició respecte a l’any anterior, situant-se com la 12a comarca
amb més avantatges competitius. La valoració competitiva global se situa per sota de les
comarques del Garraf i el Bages, i justament per sobre del Solsonès i la Garrotxa. La puntuació
obtinguda en l’Índex de competitivitat per al 2017 ha estat de 39,3 sobre 100; 0,3 punts més
que un any enrere i el valor més alt en la sèrie iniciada el 2009 (el balanç és d’un increment de
3,5 punts). La millora en el seu posicionament dins del rànquing s’explica més directament per
la caiguda de puntuació del Solsonès, que ha estat d’un punt.
El Baix Penedès escala dos llocs
La comarca del Baix Penedès guanya dues posicions al rànquing de competitivitat i se situa en
la 18a posició, el 2n millor registre de la sèrie iniciada el 2003. Durant bona part del període
analitzat, entre 2003 i 2013, la comarca s’ha situat per sobre de la 20a posició, amb el 2007 i
2012 en 24a posició, sent el pitjor registre. Des de 2014 s’inicia una millora de la seva posició
competitiva. Tanmateix la recuperació no ha estat només en la classificació, sinó que també
s’ha donat un increment en la competitivitat global. L’índex per a l’any 2017 se situa en 34,2
punts sobre 100, el que representa 2 punts més que l’any 2016, el major creixement
experimentat per les comarques que se situen en un nivell de competitivitat intermedi.
Respecte al 2009 l’Índex ha registrat una millora de 5 punts, altre cop un dels majors
increments en les comarques del seu segment. Se situa per sota de les comarques del Pla de
l’Estany i l’Alt Camp, i per sobre de l’Anoia i l’Urgell. Respecte a l’any 2016, s’ha produït una
millora comparativa en cinc dels deu factors de competitivitat, mentre quatre s’han mantingut en
la mateixa posició i només un ha davallat.
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El Garraf perd una posició però es manté entre les 10 comarques més competitives
En la nova edició de l’Índex FEGP 2018, el Garraf ocupa la 10a posició en el rànquing de
competitivitat comarcal, una posició per sota de la que ocupava en les dues edicions anteriors,
però aconsegueix mantenir-se en el grup de les comarques més competitives de Catalunya per
tercer any consecutiu. Des de l’inici de la sèrie, la comarca s’ha mantingut per sota de la 15a
posició fins l’any 2008, registrant el seu pitjor posicionament l’any 2006 amb la 19a. Des de
llavors va recuperar posicions paulatinament fins l’any 2010, quan arriba a la 12a posició. Entre
els anys 2011 i 2013 torna a caure en el rànquing comarcal fins la 14a posició.

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
http://www.fegp.cat/cat/indicadors_pdf/index18.pdf

Al voltant de l’Índex FEGP de Competitivitat de les Comarques Catalanes
La present edició representa la 14a 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 FEGP, adquirint major representativitat sobre el territori que és objecte
d’anàlisi.
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.

Eva Gallego
Departament de Comunicació
comunicacio@fegp.cat
Tel 902 106 700
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