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Què són els observatoris del desenvolupament
econòmic local?

Els observatoris del desenvolupament econòmic local són dispositius
que recopilen, organitzen, generen i difonen, de manera permanent, informació territorial d’interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el
desenvolupament econòmic local.
Els observatoris elaboren serveis i productes que permeten augmentar el
coneixement que els agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat
econòmica i el desenvolupament local per tal de millorar la planificació de
les polítiques públiques.
Els observatoris integren informació sobre polítiques pròpies de l’àmbit
del desenvolupament local com l’ocupació, la formació i la promoció econòmica amb d’altres que tenen a veure amb els vectors de competitivitat
econòmica, cohesió social i sostenibilitat mediambiental: demografia,
planificació urbana, habitatge, sostenibilitat, innovació, transport i mobilitat, comerç, rendes o educació, entre d’altres.
Coneixement
(Serveis i productes)
Anàlisi d’informació local,
comparable, actualitzada,
prospectiva, accessible
i pertinent

Recollida d’informació
Adequació als àmbits
del desenvolupament
econòmic

ODEL
Centre de generació
i difusió de coneixement
per a l’impuls del
desenvolupament
econòmic

Difusió
Àgil, i pensada i ajustada
a cada perfil d’usuari

Usuaris
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Gènesi i evolució

Els observatoris apareixen a l’inici dels anys noranta, en un context socioeconòmic marcat per una recessió econòmica generalitzada i per un alt
índex d’atur. Entre els agents locals neix la necessitat de disposar d’eines
d’observació, seguiment i anàlisi de la realitat econòmica i del mercat de
treball que els permetin prendre decisions sobre les polítiques que cal emprendre.
A mitjan anys noranta les estratègies per combatre la desocupació es reorienten cap a l’impuls de l’activitat econòmica; donen menys importància
a l’estudi de l’atur i se centren més en l’anàlisi de la creació d’activitat econòmica i d’ocupació.
En els darrers anys la preocupació s’ha focalitzat en la millora de la qualitat
de vida de la població i en el desenvolupament sostenible dels territoris.
Per tant, les necessitats d’anàlisi s’han estès a altres àmbits socioeconòmics a més del mercat de treball i de l’activitat econòmica, com són l’ensenyament, el medi ambient, l’urbanisme, l’habitatge o la mobilitat.
Els observatoris complementen les diagnosis territorials amb anàlisis
prospectives dels principals factors crítics del desenvolupament que permeten l’anticipació per afrontar canvis en l’entorn. Molts d’aquests observatoris també donen suport a processos d’avaluació de polítiques públiques de desenvolupament local dels seus territoris.
Entre els reptes de futur destaquen la millora de la comunicació de la informació a través d’eines infogràfiques i de visualització de dades, la mesura
del benestar a través d’indicadors alternatius que complementen els indicadors econòmics clàssics, i l’ús de dades no estructurades (big data) per
ampliar les anàlisis socioeconòmiques.
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Què ofereixen?

La producció dels observatoris és diversa. El 2014 ofereixen un total de
185 productes i serveis, periòdics –la majoria– com puntuals, entre els
quals cal destacar:
• síntesis periòdiques d’indicadors clau,
• informes de mercat de treball i estructura empresarial,
• informes de conjuntura socioeconòmica,
• informes i estudis sectorials específics (habitatge, formació i educació,
demografia, comerç, sostenibilitat, sòl industrial, turisme, innovació i
competitivitat, etc.),
• anuaris estadístics,
• diagnosis territorials,
• estudis prospectius,
• seguiment i avaluació de polítiques públiques,
• suport a processos de planificació estratègica,
• participació en projectes de desenvolupament econòmic,
• coordinació d’estudis,
• atenció de consultes,
• organització de jornades i seminaris.
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La Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament
Econòmic Local (XODEL)

La Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) és un espai on es genera, es comparteix i es difon informació i on es
fomenta el debat, la reflexió i l’intercanvi d’experiències entre els observatoris membres.
La Xarxa està composta de 21 observatoris i coordinada per l’Observatori del Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.
La Xarxa disposa d’una comunitat virtual (xodel.diba.cat), una eina de comunicació horitzontal que permet al grup comunicar-se, treballar de manera col·laborativa i gestionar coneixement distribuït mitjançant diverses
eines de participació.

8

XODEL_Xarxa observatoris.indd 8

03/11/14 12:18

Àmbit territorial dels Observatoris
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Observatori del Desenvolupament Local de l’Alt Pen
Observatori Socioeconòmic de l’Anoia
2 Observatori Econòmic i Social de Barberà del Vallès
Observatori
deli Bages
Observatori del Desenvolupament Local
de l’Alt Penedès
del Garraf
1 Observatori de Desenvolupament Local de Badalona
Observatori
Socioeconòmic de l’Anoia
Observatori Comarcal del Baix Llobregat
d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació
(Barcelona)
3 2 Departament
Observatori Econòmic i Social de Barberà del Vallès
Observatori del Bages
Observatori del Barcelonès Nord
Observatori Comarcal del Baix Llobregat
Departament d'Estudis
de l'Àrea d'Economia,
Empresa i Ocupació
(Barcelona)
Socioeconòmic
de l'Hospitalet
de Llobregat
4 3 Observatori
Observatori del Barcelonès Nord Observatori del Desenvolupament Econòmic Local d
4 Observatori Socioeconòmic de l'Hospitalet de Llobregat
Observatori del Desenvolupament Econòmic
Local delde
Berguedà
5 Servei d'Estudis i Planificació de Mataró
Observatori
Desenvolupament Local del Maresme
5 Servei d'Estudis i Planificació de Mataró
Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
Observatori
Estratègic
del Moianès
Observatori Estratègic del Moianès
la Ciutat
6 6 Observatori
Observatori de lade
Ciutat
de Rubí de Rubí
Observatori del Desenvolupament Local
d'Osona del Desenvolupament Local d'Osona
Observatori
7
Observatori de l'Economia Local de Sabadell
Observatori de la Riera de Caldes
7 Observatori de l'Economia Local de Sabadell
Observatori de la Riera de Caldes
Observatori del Vallès Occidental
8 Observatori Socioeconòmic de Santa Coloma de Gramenet - Grameimpuls, SA
8 9 Observatori
L’Observatori - Centre
Vallès Oriental del Vallès Occidental
Socioeconòmic
de
Santa
Coloma
de
Gramenet
Grameimpuls,
SA d’Estudis del Observatori
Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa
L’Observatori - Centre d’Estudis del Vallès Oriental
9 Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa

1 Observatori de Desenvolupament Local de Badalona
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Observatoris integrants de la Xarxa

Observatori del Desenvolupament Econòmic
Missió
L’Observatori del Desenvolupament Econòmic recopila, organitza, genera i difon, de manera permanent, informació territorial d’interès per a la presa de
decisions, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament econòmic local.

Principals productes i/o serveis
• H
 ERMES. Sistema d’informació territorial.
• Informes socioeconòmics. Anàlisi de l’evolució de
la conjuntura econòmica i el mercat de treball.
• Informes específics. Estudis sobre temes clau del
desenvolupament econòmic.
• Mapa de projectes estratègics locals (MPEL).
Identificació de projectes motors i estructurants de
cada territori.
• 
Coordinació de la Xarxa d’Observatoris del
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).
• Coordinació de la comunitat virtual de la XODEL.

Adreça
Oficina Tècnica d’Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Diputació de Barcelona
Pavelló Mestral - Trav. de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. 934 049 410
www.diba.cat/promoeco xodel@diba.cat
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Observatori de Desenvolupament Local de Badalona
Missió
L’Observatori de Desenvolupament Local de
Badalona difon dades del mercat laboral i del teixit econòmic del municipi amb l’objectiu de donar
a conèixer el seu funcionament i facilitar la presa
de decisions dels agents socials i econòmics que
hi intervenen.

Principals productes i/o serveis
• Primeres dades. Informe mensual amb les pri-

meres dades d’atur i contractació.
• Flaix de l’Observatori. Recull extens sobre l’atur

i la contractació laboral registrats cada mes.
• Informes trimestrals de l’Observatori. Informe

en què es recullen les dades trimestrals d’ocupació i teixit econòmic.
• Informes específics. Anàlisi d’aspectes més
concrets sobre el mercat de treball i el teixit productiu del municipi i la seva àrea d’influència.
• Informes a mida a petició de diferents agents
del territori. Consultes per via telefònica, per
correu electrònic i a través d’un formulari web.
• Difusió d’estudis socioeconòmics externs entre els agents del territori.

Contacte
Observatori de Desenvolupament
Local de Badalona
Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació
Ajuntament de Badalona
Carrer de la Nova Cançó, 1 (Masia Can Boscà)
08915 Badalona
Tel. 934 605 200
http://www.impo.cat/observatori.php
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Observatori Econòmic i Social
Missió
L’Observatori Econòmic i Social gestiona informació socioeconòmica com a recurs estratègic
per a la presa de decisions de polítiques públiques sobre promoció econòmica i desenvolupament local.

Principals productes i/o serveis
• Informe de conjuntura socioeconòmica. In-

•
•
•
•
•
•

forme anual d’activitat econòmica, mercat de
treball, habitatge, mobilitat, consum i ensenyament.
Conjuntura laboral. Anàlisi trimestral de l’evolució del mercat de treball.
Barberà en xifres. Monogràfics trimestrals.
Participació en la xarxa El Perfil de la Ciutat.
Informe anual i articles periòdics al blog.
Servei d’estudis socioeconòmics.
Servei d’informes i consultes sota demanda.
Tècnics i polítics de l’administració local.
Seguiment i avaluació de serveis i programes
de l’entitat.

Contacte
Observatori Econòmic i Social
Fundació Barberà Promoció
Carrer de la Torre d’en Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel. 937 192 837
www.esbarbera.cat
observatori@barpro.cat
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Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació
Missió
El Departament d’Estudis dóna suport a Barcelona Activa i a l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació en l’àmbit de l’anàlisi per a la gestió de les
polítiques municipals en el camp de l’economia,
l’ocupació, el comerç i el turisme, i fa el seguiment
de les tendències actuals i futures de la situació
econòmica i laboral de la ciutat.

Principals productes i/o serveis
• Barcelona en xifres. Dades de Barcelona re

7,6

milions de
turistes en
hotels

Sectors
stratègics i
ractors

Principals indicadors
econòmics de l’àrea
de Barcelona

El model barceloní de ciutat compacta i

•

que representa un 82% dels desplaçaments

smart city
d’Europa

interns. La ciutat compta amb 36 escoles
internacionals a l’àrea de Barcelona, una

xarxa de 38 biblioteques públiques i 9 espais–
7 Edificis de Gaudí, Palau de la Música i
Hospital de Sant Pau– nominats com a

Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

espais declarats
Patrimoni de
la Humanitat

senvolupament de sectors considerats

ratègics per a l’economia com són el de les

, la logística i l’agroalimentari, dels sectors

•

ents de comerç i turisme, i de nous sectors

nta com el biomèdic i el vehicle elèctric dins

mbit de la mobilitat i l’energia sostenible.

celona és un referent internacional en

tèria turística i pel que fa al turisme de

El comerç és una de les branques amb més

gocis, segons la International Congress and

pes dins de l’estructura econòmica de

nvention Association (ICCA), Barcelona és la

Barcelona i concentra el 23% de les

mera ciutat del món en nombre de delegats i

empreses i el 14% dels assalariats, mentre la

ercera en nombre de congressos

ciutat compta amb una xarxa de mercats

ernacionals organitzats en el període

municipals que genera 1.000 milions d’euros

08-2012.

d’impacte econòmic i se situa entre les deu

ciutat del món en nombre de
congressistes internacionals
(2008-2012)

Barcelona
en xifres
2013

mediterrània afavoreix la mobilitat sostenible,

4a

ciutat europea
en
pernoctacions
de turistes

ciutat promou activament el

1a

ferents a població, ocupació, empresa, capital
humà, coneixement, turisme,Millor
comerç, qualitat
qualitat de
de
de vida i posicionament internacional
de Marca
Barcevida a Europa
ciutat
que
afegeix valor
lona.
4a
Observatori de Barcelona. Posicionament de
Barcelona
Ambiciosos respecte de les principals ciutats del
projectes
9 de referència.
món
en de
un conjunt d’indicadors
ciutat
Informes de conjuntura econòmica i laboral
5a
de la ciutat.
El comerç a Barcelona. Anàlisi de les principals
variables econòmiques del sector.
Enquesta de clima empresarial a l’AMB.
Barcelona, Metròpoli Creativa.
situen com a referent en l’àmbit tecnològic per

més atractives d’Europa des del punt de vista

Barcelona manté la seva força i reforça la
capacitat d’atraure empreses, ocupació,
talent i inversió estrangera enmig d’un

context internacional de gran complexitat per
a les economies del sud d’Europa.

European Investment Monitor,
Ernst&Young

afavorir la qualitat de vida. La ciutat se situa

Hot Spots: Benchmarking Global City
Competitiveness, The Economist
Intelligence Unit

ciutat del món
en qualitat
de vida

• 9a ciutat en atractivitat global
• 5a ciutat del món en caràcter social i
cultural

en quarta posició entre les Smart Cities

European Cities Monitor, Cushman and
Wakefield

europees en el rànquing 2013 de Fast
Company-Coexist i 7a en l’informe de

• 6a millor ciutat europea per fer negocis
• 1a ciutat europea en qualitat de vida per
als treballadors

l’Agència Internacional de l’Energia sobre

mobilitat elèctrica (EV City Casebook, 2012).

•
•

principal motor d’activitat, i la marca

• 3a regió amb més projectes d’inversió
estrangera

World Capital i l’aposta clara de la ciutat per
esdevenir una Smart City en la innovació

del comerç al detall.

Barcelona es confirma avui com el seu

La designació de Barcelona com a Mobile

urbana i el desenvolupament sostenible, la

•

La internacionalització de l’economia de

Contacte
Departament d’Estudis
Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació
Ajuntament de Barcelona
Carrer de la Llacuna, 162, 2a planta
08018 Barcelona
Tel. 932 563 937
Web del Barcelona Growth: http://w42.bcn.cat/
web/cat/media-room/presentacions/index.jsp
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Observatori Socioeconòmic de l’Hospitalet de Llobregat
Missió
L’Observatori Socioeconòmic és una eina de suport al coneixement socioeconòmic de la ciutat i a
la presa de decisions en matèria de promoció
econòmica i planificació estratègica.

Principals productes i/o serveis
• Informes mensuals del mercat de treball.
• Informes trimestrals d’evolució de la conjun-

tura econòmica.
• D
 iagnosis territorials.
• Suport per a l’elaboració de justificacions i me-

mòries de programes i accions en el camp de
l’ocupació i la formació i en el de l’emprenedoria i empreses.
• Servei de consultes ad hoc per al personal tècnic i directiu de l’Ajuntament.
• Actualització regular de les principals dades
socioeconòmiques de la ciutat.

Contacte
Observatori Socioeconòmic de l’Hospitalet
de Llobregat
Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Carretera del Mig, 85-87
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 026 012
www.dinamitzaciolocallh.cat
ctalavera@l-h.cat
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Servei d’Estudis i Planificació
Missió
El Servei d’Estudis i Planificació gestiona informació, coneixements i eines de planificació com a recursos estratègics per millorar l’organització municipal, el seu funcionament i la presa de decisions dels
diferents agents que interactuen en el nostre territori.
Principals productes i/o serveis
• Informe de conjuntura socioeconòmica de Mataró. Publicació
actualitzada sobre la realitat socioeconòmica de Mataró i entorn.
• Estudi de la població de Mataró. Anàlisi anual i evolució de les
principals dades demogràfiques de Mataró i dels seus barris a
partir del padró continu d’habitants.
• Observatori de Nova Ciutadania. Recull i anàlisi trimestral
d’informació sobre la població estrangera resident a la ciutat.
• Observatori de la crisi. Seguiment d’informació trimestral sobre diferents àmbits vinculats a la crisi: població, mercat laboral, programes d’ocupació, cohesió social...
• Observatori Municipal de Consum de Drogues. Sistema d’informació per al diagnòstic del consum de drogues i els problemes que se’n deriven.
• Observatori Municipal sobre el VIH i la SIDA. Sistema d’avaluació dels programes d’intervenció per a l’adequació a les necessitats detectades.
• Butlletí de subvencions. Publicació setmanal de les convocatòries de subvencions i premis que publiquen els organismes
europeus, espanyols i catalans.
• Programa d’actuació Municipal. Elaboració i seguiment de l’estat d’execució a partir de la informació interna i la procedent de
participació ciutadana.
Contacte
Servei d’Estudis i Planificació
Ajuntament de Mataró
Carrer el Carreró, 13 - 08301 Mataró
Tel. 937 582 100
www.mataro.cat/web/portal/ca/
observatori/index.html
estudis@ajmataro.cat
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Observatori de la Ciutat
Missió
L’Observatori de la Ciutat recopila, ordena, i difon informació estadística sobre la ciutat, tant de
cara al públic en general com de cara a l’estructura interna de l’ajuntament.

Principals productes i/o serveis
• Baròmetre de la Ciutat. Sistema d’informació

trimestral sobre població, habitatge i economia.
• S
 ecció “Rubí en Xifres” a la web municipal.
• Anuari El Perfil de la Ciutat (coautoria amb al-

tres observatoris). Sistema d’indicadors de
comparació municipal.
• Participació a les xarxes de cooperació XODEL (Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local) i la Xarxa El Perfil de la
Ciutat.
• Servei de consultes ad hoc. Atenció de peti
cions de dades estadístiques tant externes (públic en general) com internes (tècnics i polítics
del consistori).

Contacte
Observatori de la Ciutat
Planificació econòmica i de la ciutat
Carretera de Terrassa, 116
08191 Rubí
Tel. 935 887 000
www.rubi.cat/observatoridelaciutat
observatori.ciutat@ajrubi.cat
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Observatori de l’Economia Local
Missió
L’Observatori de l’Economia Local de Sabadell
estudia i analitza la realitat socioeconòmica de la
ciutat per facilitar la presa de decisions.

Principals productes i/o serveis
• Anuari estadístic. Repositori de dades en dife-

•

•
•
•

rents capítols amb una actualització periòdica
de la informació.
Informe de conjuntura. Informe semestral sobre mercat de treball, estructura empresarial,
consum, població, educació i habitatge.
Infodades. Informe trimestral sobre mercat de
treball, estructura empresarial i habitatge.
Infomensual. Breu anàlisi de les dades d’atur
registrat i contractació laboral.
Atenció a consultes. Atenció a consultes puntuals sobre informació socioeconòmica de Sabadell i la seva àrea d’influència.

Contacte
Observatori de l’Economia Local
Ajuntament de Sabadell. Promoció Econòmica
Carretera de Barcelona, 208 bis
08205 Sabadell
Tel. 937 453 161
www.vaporllonch.net
oel@ajsabadell.cat
twitter.com/OELSBD
Web de l’Anuari estadístic: http://opendata.
sabadell.cat/ca/anuari-2014
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Observatori Socioeconòmic de Grameimpuls
Missió
L’Observatori Socioeconòmic de Grameimpuls
és una eina de descripció i anàlisi de les característiques del territori, que serveix com a suport per a
la presa de decisions i la configuració de polítiques
en clau de desenvolupament econòmic local.

Principals productes i/o serveis
• Observatori Socioeconòmic. Vuit indicadors que re-

flecteixen la situació econòmica de Santa Coloma.
• Informes d’atur municipal i comarcal. Comporta-

•
•
•

•

ment mensual de l’atur del Barcelonès i Santa Co
loma.
Informe de la borsa de treball de Grameimpuls. Dades d’usuaris que fan ús dels serveis de Grameimpuls.
Informe de gestió i prospecció d’empreses. Informació de la gestió d’ofertes i anàlisi de les prospeccions.
Anàlisi estadístic de les persones amb discapacitat.
Perfils de les persones amb discapacitat a les quals
es dóna suport i servei en la recerca de feina i formació.
Col·laboració en la xarxa El perfil de la Ciutat. Eines,
metodologies i indicadors per mesurar la qualitat
de vida i benestar. Notícies per a la pàgina web d’El
Perfil.

Contacte
Observatori Socioeconòmic de Grameimpuls
Grameimpuls, SA
Carrer de Rafael Casanova, 40 (Can Xiquet)
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 934 661 565
www.grameimpuls.cat
slopezor@grameimpuls.cat
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Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa
Missió
L’Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa dóna suport a la presa de decisions en la definició de polítiques públiques sobre
promoció econòmica i social mitjançant l’aportació de coneixements sobre la ciutat i el seu context territorial.

Principals productes i/o serveis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 istema d’informació socioeconòmica.
S
 nuari estadístic.
A

Informe de conjuntura.
 laixos i miniflaixos sobre el perfil de la ciutat.
F
 otes generals sobre sectors productius.
N
Informe sobre l’evolució del mercat de treball.
Indicadors de sostenibilitat de Terrassa.
Estudis, informes específics, enquestes.
Àgora Terrassa i processos estratègics.
Avaluacions de polítiques públiques

territorials.
• Estudis d’impacte ecònomic i social.

Contacte
Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat
de Terrassa
Ajuntament de Terrassa
Carretera de Martorell, 95
08224 Terrassa
Tel. 937 891 111
http://www.terrassa.cat/xifres
oest@terrassa.cat
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Observatori del Desenvolupament Local Alt Penedès - Garraf
Missió
L’Observatori té com a objectiu conèixer la realitat socioeconòmica del territori amb dades actualitzades i comparatives per al disseny, planificació
i programació de mesures de promoció i foment
de l’ocupació, així com la presa de decisions.

Principals productes i/o serveis
• AIS (anuari d’indicadors socioeconòmics). Anàlisi

•

•
•
•

•

d’economia, demografia, mercat de treball, activitat
econòmica, qualitat de vida, comunicació i transport.
Observatori del mercat de treball al dia. Dades
d’atur, contractació, comptes de cotització i treballadors.
Informe municipal mensual. Dades del mercat de
treball dels municipis de l’Alt Penedès i el Garraf.
Observatori del desenvolupament local. Dades trimestrals del mercat de treball.
Observatori de la immigració Alt Penedès-Garraf.
Dades trimestrals del mercat de treball de la població
estrangera.
Servei de consultes. Informació a mida i realització
d’estudis socioeconòmics a petició dels ajuntaments.

Contacte
Observatori del Desenvolupament Local
Mancomunitat Penedès Garraf
Plaça del Penedès, 3
08720 Vilafranca del Penedès - Tel. 938 172 423
sievilafranca@mancomunitat.cat
Carrer de la Unió, 81-85
08800 Vilanova i la Geltrú - Tel. 938 140 189
sievilanova@mancomunitat.cat
www.iniciativeseconomiques.com/bancdedades
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Observatori Socioeconòmic de l’Anoia
Missió
L’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia és una
eina de suport a la planificació de polítiques de
desenvolupament i ocupació, que té com a finalitat aportar informació sobre l’evolució de les variables econòmiques, ocupacionals i socials més
rellevants, que ha de permetre la presa de decisions i la programació d’actuacions en el territori de
la comarca de l’Anoia.

Principals productes i/o serveis
• Informe socioeconòmic anual de l’Anoia.

Recull dels principals indicadors socioeco
nòmics de la comarca, que s’actualitza d’any en
any.
• Fitxes municipals. Recull de fitxes dels diferents municipis de l’Anoia, amb dades demogràfiques i socioeconòmiques.
• Informes temàtics o de conjuntura. Evolució
de diferents sectors i del mercat de treball. Sèries periòdiques i estudis específics.

Contacte
Observatori Socioeconòmic de l’Anoia
IG-Nova Tecnoespai i Ajuntament d’Igualada
Avinguda de Barcelona, 105
08700 Igualada
Tel. 938 066 555
www.igualada.cat
domingoj@aj-igualada.net
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Observatori del Bages
Missió
L’Observatori del Bages té per missió facilitar informació social i econòmica de la comarca amb el
doble objectiu de servir de suport per a la presa
de decisions i de difondre coneixements sobre el
Bages.

Principals productes i/o serveis
• Índex de dinamisme empresarial. Anàlisi de

l’economia de la comarca.
de l’estructura del teixit empresarial del
Bages a partir d’informació del Registre Mercantil.
• Observatori del Bages. Recull trimestral dels
principals paràmetres del mercat de treball.
L’Estructura empresarial del Bages Edició 2013
s’ha elaborat amb la col·laboració de

Estructura Empresarial del Bages • Edició 2013

• Estructura empresarial del Bages. Anàlisi

ESTRUCTURA
EMPRESARIAL
DEL BAGES
edició 2013

Contacte
Observatori del Bages
Ajuntament de Manresa
Plaça Major, 1
08241 Manresa
Tel. 938 782 300
rcullere@ajmanresa.cat
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Observatori Comarcal del Baix Llobregat (OC-BL)
Missió
L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat és
una eina de suport a la presa de decisions que
és a l’abast de tots els actors i de les institucions i
organitzacions locals i que, de manera continuada, aporta coneixement i proporciona informació
analitzada i contrastada en matèria de desenvolupament local.

Principals productes i/o serveis
• Informes periòdics. Àmbits: demografia, eco-

nomia, treball, turisme, immigració, educació i
formació, joventut i igualtat, entre d’altres.
• Estudis i notes informatives de conjuntura laboral. Anàlisi en profunditat de tota una varietat
de temes d’interès.
• Anuari comarcal. Recull exhaustiu d’indicadors
que ofereix dades per a tots els municipis de la
comarca.
• Servei de consultes. Realització de demandes
d’informació i estudis a mida.

Contacte
Observatori Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Parc de Torreblanca, N-340
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 936 852 400
www.elbaixllobregat.net/observatori
observatori@elbaixllobregat.cat
twitter.com/observatoribl
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Observatori del Barcelonès Nord
Missió
L’Observatori del Barcelonès Nord té la finalitat
d’aprofundir en el coneixement de la realitat social, econòmica, territorial i ambiental del Barcelonès, amb especial incidència als municipis de la
zona nord: Badalona, Santa Coloma de Gramenet
i Sant Adrià de Besòs. Ho fa amb una perspectiva
estratègica, que permet obtenir elements que poden afavorir l’elaboració de polítiques més acu
rades.

Principals productes i/o serveis
• Anàlisi del mercat de treball i de l’activitat eco-

•
•
•

•
•

nòmica. Informes periòdics locals i comarcals
sobre l’evolució de l’atur i la contractació. Informes socioeconòmics.
Seminari anual de l’Observatori.
Quaderns socioeconòmics del Barcelonès.
Monogràfics. Estudis específics.
Informes locals de Badalona i Santa Coloma
de Gramenet. Informes de resultats i de gestió
de programes.
Avaluació de polítiques actives d’ocupació.
Treball en xarxa dels equips del Consell Comarcal del Barcelonès, l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, Grameimpuls i l’IMPO.

Contacte
Observatori del Barcelonès Nord
Consell Comarcal del Barcelonès
Carrer de les Tàpies, 4
08001 Barcelona
Tel. 933 189 315
www.pacte.barcelones.cat
pacte@barcelones.cat
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Observatori del Desenvolupament Econòmic Local del Berguedà
Missió
L’Observatori del Desenvolupament Econòmic
Local del Berguedà genera i recull la informació
de les dades socioeconòmiques de la comarca
per tal de proporcionar als agents implicats eines
de reflexió i informació útils per facilitar la presa
de decisions, la diagnosi, la planificació d’accions
i la seva priorització en matèria d’ocupació i
desenvolupament econòmic i social.

Principals productes i/o serveis
• L’Observador del Berguedà: informe socio-

•

•
•

•

econòmic anual. Butlletí mensual d’informació
socioeconòmica comarcal.
Planificació i diagnosi territorial. Impuls “Estratègia Berguedana” i suport a programes de
l’Agència i dels agents públics locals i privats.
Suport i acompanyament als ens locals. Assistència tècnica als municipis.
Organització de jornades i seminaris considerats d’interès per a la reflexió, el debat i la planificació territorial.
Servei d’atenció de consultes i informes específics. Informes que recullen dades comarcals i
locals relacionades amb el teixit empresarial, la
demografia i el mercat de treball, entre d’altres.

Contacte
Agència de Desenvolupament del Berguedà
Plaça de Sant Joan, 16, 1a planta - 08600 Berga
Tel. 938 247 700
www.adbergueda.cat
agencia@adbergueda.cat
www.facebook.com/adbergueda
twitter.com/ADBergueda
www.youtube.com/user/ADBergueda
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Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
Missió
L’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme té com a missió cercar, recollir i analitzar un
seguit de variables i indicadors que permetin conèixer la realitat de la comarca amb l’objectiu de dotar
d’informació i coneixements els diferents agents i
actors de la comarca per donar-los suport en el procés de decisió i planificació per al desenvolupament
local.

Principals productes i/o serveis
• Informes socioeconòmics comarcals. Seguiment
trimestral del mercat de treball i de l’activitat econòmica de la comarca.
• Informes socioeconòmics municipals. Evolució trimestral de la conjuntura del mercat de treball i de
l’activitat econòmica del municipi considerat.
• Les realitats juvenils al Maresme. Anàlisi del col·
lectiu jove de la comarca. Suport al disseny de
plans i projectes de joventut.
• Informes sectorials de les activitats turístiques i
les indústries tèxtils.
• Report d’atur. Seguiment mensual de l’evolució
de l’atur registrat a la comarca i els seus municipis.
• Sinistralitat laboral al Maresme. Evolució trimestral
dels accidents laborals i de l’índex de sinistralitat.

Contacte
Observatori de Desenvolupament
Local del Maresme
Consell Comarcal del Maresme
Plaça de Miquel Biada, 1
08301 Mataró
Tel. 937 411 616
www.ccmaresme.cat
observatori@ccmaresme.cat
twitter.com/ccmaresme
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Observatori Estratègic del Moianès
Missió

L’Observatori Estratègic del Moianès és un eina
de recollida i anàlisi de la informació socioeconòmica i de suport al coneixement i a la presa de
decisions dels agents del territori en la planificació estratègica i el seguiment de les polítiques
territorials.

Principals productes i/o serveis
• Full informatiu de l’Observatori Estratègic del Moia-

•
•

•

•
•

nès. Butlletí amb informació específica dels deu municipis del Moianès i del territori centrada en dades
socioeconòmiques d’actualitat.
Informe socioeconòmic del Moianès. Anàlisi i evolució de la conjuntura econòmica i el mercat de treball.
Monogràfics sectorials: variables estratègiques. Informe d’un àmbit concret, considerat estratègic en el
desenvolupament del territori.
Indicadors d’avaluació i d’impacte: Pla d’acció territorial del Moianès. Anàlisi i definició d’indicadors
d’impacte territorial.
Elaboració d’estudis estratègics. Estudis sobre sectors productius, socials i culturals del territori.
Servei d’atenció de consultes. Atenció de demandes, per via presencial i/o per via telemàtica, i elaboració de documents en funció de la demanda.

Contacte

Observatori Estratègic del Moianès
Consorci del Moianès
Carrer de les Joies, 11-13
08180 Moià
Tel. 938 301 418
www.consorcidelmoianes.cat
observatori@consorcidelmoianes.cat
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Observatori del Desenvolupament Local d’Osona
Missió

L’Observatori del Desenvolupament Local
d’Osona és una eina d’anàlisi i diagnosi socioeconòmica per a la planificació, gestió i avaluació
de les actuacions generals de promoció econòmica i ocupació a la comarca d’Osona.

Principals productes i/o serveis
• Butlletí mensual. Dades d’atur i contractacions

mensuals a Osona.
• Butlletí trimestral. Dades d’atur, contractació i

teixit empresarial de la comarca.
• Flaix informatiu. Informació de tots els muni

cipis i de la comarca.
• Informe de competitivitat del territori.
• Estudis específics. Estudis de cadenes de

valor.
• Servei de consultes. Atenció de consultes per

via del web o per via telefònica.

Informe mensual del mercat laboral d’Osona
Juny 2014

Contacte

Observatori del Desenvolupament Local d’Osona
Consell Comarcal d’Osona
Edifici el Sucre
Carrer de l’Historiador Ramon d’Abadal
i de Vinyals, 5 - 08500 Vic

Informe Trimestral de la dinàmica
del mercat laboral.
Osona
2n. trimestre 2014

Tel. 938 834 131
www.observatoriosona.cat
agonzalezf@ccosona.cat
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Observatori de la Riera de Caldes
Missió

Proveir informació als agents socials i al teixit
empresarial del territori, així com a l’Administració
pública, per donar suport a la presa de decisions
a través de la recollida, integració, anàlisi i comunicació d’informació socioeconòmica.

Principals productes i/o serveis
• Servei de petició de dades a mida. Proveïment

de dades estadístiques o informes a mida a demanda de qualsevol institució pública o privada, empresa o ciutadà del territori de la Riera de
Caldes.
• Informes socioeconòmics trimestrals. Informació sobre l’evolució de les magnituds més
rellevants de demografia, estructura empresarial, mercat de treball i entorn macroeconòmic de
l’eix de la Riera de Caldes.
• Col·lecció Apunts. Focus en diferents temàtiques d’interès per al territori: contractació, atur,
formació i habitatge, entre d’altres.
• Estudis i Monogràfics. L’Observatori realitza
una sèrie d’estudis sobre el territori, fonamentalment centrats en el teixit productiu i en el
mercat de treball.

Contacte

Observatori de la Riera de Caldes
Camí de la Granja, s/n
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 935 600 103
www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/
lobservatori
www.rieradecaldes.com/observatori.html
observatori@staperpetua.cat
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Observatori del Vallès Occidental
Missió

L’Observatori del Vallès Occidental administra,
interpreta i desenvolupa el sistema d’informació
per tal de donar suport a la presa de decisions en
la definició de les polítiques públiques de la comarca.

Principals productes i/o serveis
• Infoatur. Anàlisi de les dades de l’atur de la co-

marca i dels seus municipis.
• Flaix socioeconòmic. Radiografia de la situació

socioeconòmica de la comarca.
• Informe de prestacions de les persones deso-

cupades. Anàlisi de la cobertura de les prestacions del treball que reben les persones en situació d’atur.
• Butlletí Vallès Bones Notícies. Difusió de notícies econòmiques positives de l’entorn empresarial de la comarca.
• Qcomandament. Recull de dades i indicadors
municipals de l’àmbit econòmic, social i laboral.

Contacte

Observatori del Vallès Occidental
Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica
del Vallès Occidental
Carretera N-150, km 15
08227 Terrassa
Tel. 937 070 707
www.copevo.cat
observatori@copevo.cat
twitter.com/VallesObserva
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L’Observatori - Centre d’Estudis del Vallès Oriental
Missió

L’Observatori - Centre d’Estudis del Vallès Oriental dóna suport en la presa de decisions als
responsables polítics i als agents socials i econòmics, mitjançant la recerca i el tractament de les
dades, així com l’elaboració i la tramesa de diferents informacions i documents. Elabora estudis i
anàlisis sectorials que permeten el coneixement
exhaustiu de la comarca.

Principals productes i/o serveis
• Informes i estudis socioeconòmics. Butlletins

d’evolució del mercat de treball i el teixit productiu. Informe anual de conjuntura econòmica
i Anuari socioeconòmic comarcal.
• Servei d’Informació Estadística Municipal
(SIEM). Servei que facilita la informació estadística disponible en l’àmbit municipal elaborant
diferents informes amb les dades disponibles.
• Servei de comandes. Servei de peticions d’informació (demogràfica, d’activitat econòmica i
estadístiques socials).
• Butlletí d’informació. Enviament setmanal d’informació i actualitat sobre estudis i activitats
relacionades amb el desenvolupament local.

Contacte

L’Observatori - Centre d’Estudis del Vallès Oriental
Àrea de Desenvolupament Local
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Carrer de Miquel Ricomà, 46 - 08041 Granollers
Tel. 938 600 702
www.vallesoriental.cat/actuacions-desta
cades/lobservatori/
observatori@vallesoriental.cat
twitter.com/LObservatoriVOr
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6

Enllaços

Observatori de Desenvolupament Econòmic de la DIBA
www.diba.cat/web/promoeco/estrategies/ode
Observatoris del desenvolupament econòmic local
www.diba.cat/web/promoeco/xodel/relacio
Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)
www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
Comunitat virtual de la XODEL
http://xodel.diba.cat
Vídeo XODEL
http://youtube.com/economieslocals
Catàleg de productes i serveis de la XODEL
http://xodel.diba.cat/documents/productes-i-serveis-de-la-xodel-2014
Memòria d’activitats de la XODEL
http://xodel.diba.cat/documents/memoria-dactivitats-de-xodel-2008-2013
Sistema d’informació territorial HERMES
www.diba.cat/hg2/
Informes socioeconòmics
www.diba.cat/web/promoeco/informes-socioeconomics
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Xarxa d’Observatoris
del Desenvolupament
Econòmic Local

Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local
Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
Travessera de les Corts, 131-159
Recinte Maternitat - Pavelló Mestral
08028 Barcelona
Tel. 934 049 171
www.diba.cat/promoeco
xodel@diba.cat
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