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Seguiment de la COVID-19 per part de l’Oficina Tècnica d’Estratègies 
per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE) i de la Xarxa 
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) 
 

Octubre de 2020 
 
 
Seguiment de la COVID-19 per part de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic (OTEDE)  
 
D’ençà del mes de març de 2020 l’OTEDE ha elaborat diverses publicacions que 
mesuren l’impacte de la crisi de la COVID-19 sobre el teixit social i econòmic de la 
demarcació. Es llisten a continuació1: 
 

 
Plans locals de reactivació econòmica i social davant l'impacte de la COVID-19 
Diputació de Barcelona 
Primera versió juny 2020 / Actualització contínua 

 
Recull dels plans de reactivació, reconstrucció, directors econòmics, d’acció, etc. 
aprovats, o en curs de fer-ho. S’identifiquen les entitats impulsores i els plans amb les 
seves dades bàsiques, es fa una compilació de propostes, instruments i mesures per 
temàtiques, i es presenten enllaços d’interès per als processos de planificació local. 
Aquest és un document de treball d'actualització permanent en què s'hi inclou el menú 
de propostes redactades fins a la data de cada versió. 
 
 
Iniciatives locals de xoc davant l’impacte de la COVID-19. Recull de propostes, 
instruments i mesures 
Diputació de Barcelona / Darrera versió maig 2020 

 
Recull de propostes, instruments i mesures de tipus econòmic i fiscal adoptades pel 
món local. S’identifiquen les entitats impulsores i es fa una compilació de propostes, 
instruments i mesures per temàtiques. 
Aquest és un document que es va anar actualitzant fins a l’elaboració de l’anterior 
document, de plans de reactivació econòmica i social. 
 
 
Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona 
(Presentació Informe) 
Diputació de Barcelona / Juny de 2020 

 
Exercici d’estimació quantitativa de la disminució de la facturació de les societats 
mercantils amb seu a la demarcació de Barcelona l’any 2020 per l’impacte de la 
COVID-19, tant des d’una perspectiva comarcal com sectorial. Per fer-ho es parteix de 
la publicació Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona, que analitza la 
informació del Registre Mercantil i ofereix una imatge fidedigna del teixit empresarial 
de la demarcació a partir de la informació comptable de les societats mercantils. 

  

                                                           
1 Totes les publicacions es troben a l’apartat Informes especials COVID-19 de la pàgina Informació 
socioeconòmica https://www.diba.cat/en/web/economieslocals/informacio-socioeconomica 

https://www.diba.cat/documents/36150622/322259167/Plans+locals+reactivacio+Covid_v7_28102020.pdf/fbd2b89a-ded0-f5ae-af7a-5e45c7deb0f2?t=1604046729861
https://www.diba.cat/documents/36150622/322259167/Plans+locals+reactivacio+Covid_v7_28102020.pdf/fbd2b89a-ded0-f5ae-af7a-5e45c7deb0f2?t=1604046729861
https://www.diba.cat/documents/36150622/36294814/Mesures+locals+COVID_Recull+casos_v06042020.pdf/7304abe7-56b9-47be-bfb3-9ee085845ae8
https://www.diba.cat/documents/36150622/36294814/Mesures+locals+COVID_Recull+casos_v06042020.pdf/7304abe7-56b9-47be-bfb3-9ee085845ae8
https://www.diba.cat/documents/36150622/322259167/Estudi_Impacte+COVID-19+Estructura+empresarial+2020.pdf/cd81316e-0b71-4b00-807d-db8242afe930
https://www.diba.cat/documents/36150622/322259167/Presentacio_Impacte+COVID-19_EstructuraEmpresarial+2020.pdf/eff96b61-70aa-4629-a525-39f2aa951821
https://www.diba.cat/documents/36150622/322259167/Presentacio_Impacte+COVID-19_EstructuraEmpresarial+2020.pdf/eff96b61-70aa-4629-a525-39f2aa951821
https://www.diba.cat/documents/36150622/322259167/Presentacio_Impacte+COVID-19_EstructuraEmpresarial+2020.pdf/eff96b61-70aa-4629-a525-39f2aa951821
https://www.diba.cat/documents/36150622/102079687/Estructura+empresarial+dem+Bcn+2020_web.pdf/e387afe3-a70a-406a-8a82-e7163c5ad9ec
https://www.diba.cat/en/web/economieslocals/informacio-socioeconomica
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Estudi sobre l’impacte econòmic sobre el PIB i la població ocupada derivada de la crisi 
originada per la COVID-19 
Laboratori AQR-Lab. Universitat de Barcelona / Maig 2020 

 
Estimació de l’evolució del PIB i els llocs de treball de la demarcació de Barcelona, pel 
2020. L’estimació es realitza pel conjunt de la demarcació, sistemes territorials i 
municipis de més de 70.000 habitants i desagregat per sectors d’activitat. 
 
 
Les activitats econòmiques dels sistemes territorials de la província de Barcelona: 
evolució i impacte de la crisi de la COVID-19 
Diputació de Barcelona / Juny de 2020 

 
Mesura de l’impacte de la crisi de la Covid‐19 sobre les activitats econòmiques dels 
sistemes territorials de la demarcació de Barcelona. L’anàlisi mostra l’evolució del 
nombre d’ocupats per sectors durant el darrer cicle expansiu (2013‐2019), la contracció 
per sectors del primer trimestre del 2020 i la previsió de guanys o pèrdues dels sectors 
a cada sistema territorial per a l’any en curs (2020). 
 
 
Informe territorial de la província de Barcelona 2020 
Diputació de Barcelona i Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis  
i Navegació de Barcelona / Juliol de 2020 

 
Anàlisi de la situació econòmica de l’any 2019 de la demarcació i les dotze comarques 
que en formen part. En aquesta edició s’inclouen dades socioeconòmiques relatives al 
primer semestre del 2020 a escala de demarcació, comarques i municipis; i un 
monogràfic sobre propostes i mesures adoptades a partir del segon trimestre de l’any 
2020 per part de les diferents autoritats econòmiques, tant a nivell estatal com català, 
dins del marc europeu de polítiques monetàries i d’impuls fiscal fins a mitjans de juny, 
i les mesures adoptades pels ens locals de la demarcació en matèria de fiscalitat, 
pressupost, ajudes, assessorament, formació, mediació, lloguers i ocupació, entre 
d’altres. 
 
 
Informació a la ciutadania COVID-19 
Diputació de Barcelona / Actualització permanent 

 
Diversos serveis i eines que la Diputació de Barcelona posa al servei de la ciutadania 
i entitats, amb la finalitat de facilitar la cerca d’informació sobre la COVID-19: 
https://www.diba.cat/en/web/coronavirus 

 
  

https://www.diba.cat/documents/36150622/312037101/Informe+sist+urbans+provi%CC%81ncia__DEFINITIU+%2811%29.pdf/5ba0bfbc-bcb3-452a-9247-3d9cb80bfc8e
https://www.diba.cat/documents/36150622/312037101/Informe+sist+urbans+provi%CC%81ncia__DEFINITIU+%2811%29.pdf/5ba0bfbc-bcb3-452a-9247-3d9cb80bfc8e
https://www.diba.cat/documents/36150622/322259167/2+Les+activitats+econ%C3%B2miques+dels+sistemes+territorials.pdf/b90fa8ab-6102-4ad4-8fea-05c81d09841a
https://www.diba.cat/documents/36150622/322259167/2+Les+activitats+econ%C3%B2miques+dels+sistemes+territorials.pdf/b90fa8ab-6102-4ad4-8fea-05c81d09841a
https://www.diba.cat/documents/36150622/330671813/ITDB_20_interactiu.pdf/cc337a57-817f-48aa-bca3-c6305949566b
https://www.diba.cat/en/web/coronavirus
https://www.diba.cat/en/web/coronavirus


   
 

Webinar Mesura i anàlisi de l'impacte de la Covid-19 en el desenvolupament econòmic  /  3 

 

Seguiment de la COVID-19 per part dels observatoris integrants de la 
XODEL 

 
Els observatoris han adaptat ràpidament els seus catàlegs 
de productes i serveis a les noves necessitats d’informació 
dels ens locals davant de la crisi derivada de la COVID-19.  
 
Així, des de mitjans de març han elaborat nous productes, 
no previstos inicialment, i/o han ampliat el rang d’anàlisi 
sobre la pandèmia en els productes existents per tal de 
donar resposta a les noves necessitats de coneixement.  
 
Podeu accedir a aquests productes i serveis al Catàleg de 
productes i serveis de la Xarxa d’observatoris del 
desenvolupament econòmic local (XODEL), en què es 
recull la producció i serveis que ofereixen els observatoris 
econòmics i socials integrants de la Xarxa. 
 

Més informació de la XODEL: http://xodel.diba.cat/ 
 
A continuació s’indica el nom de l’observatori, l’entitat a la que pertany i l’enllaç. També 
s’indica l’enllaç a l’apartat específic on es recullen les anàlisi de seguiment de la 
pandèmia, en cas que es disposi d’un apartat exclusiu. 
 
 

Observatori de desenvolupament local de Badalona 
Ajuntament de Badalona 
www.impo.cat 
 
Observatori econòmic i social 
Ajuntament de Barberà del Vallès 
https://www.barberapromocio.cat/ca/persones/observatori 
 
Departament d’estudis de la Gerència de política econòmica i desenvolupament 
local 
Ajuntament de Barcelona 
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/mercat/indicadors_mercat_treball/index.j
sp 
Seguiment COVID-19 dins l’Oficina Municipal de Dades: 
https://dades.ajuntament.barcelona.cat/seguiment-covid19-bcn/ 
 
Observatori socioeconòmic de l'Hospitalet de Llobregat 
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 
www.dinamitzaciolocallh.cat 

 
Servei d’estratègia i governança 
Ajuntament de Mataró 
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat 
Seguiment COVID-19: 
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/activitat-
economica/observatori_crisi_covid19 
 

  

http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2020_0.pdf
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2020_0.pdf
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2020_0.pdf
http://xodel.diba.cat/
http://www.impo.cat/
https://www.barberapromocio.cat/ca/persones/observatori
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/mercat/indicadors_mercat_treball/index.jsp
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/mercat/indicadors_mercat_treball/index.jsp
https://dades.ajuntament.barcelona.cat/seguiment-covid19-bcn/
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/activitat-economica/observatori_crisi_covid19
https://www.mataro.cat/ca/la-ciutat/observatori-de-ciutat/activitat-economica/observatori_crisi_covid19
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2020_0.pdf
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Gabinet d’estudis i estadístiques 
Ajuntament de Rubí 
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/transparencia/observatoridelaciutat/gabinet-
destudis-i-estadistiques 
 
Observatori de l’economia local 
Ajuntament de Sabadell 
http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local 
 
Observatori socioeconòmic de Grameimpuls 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
http://www.grameimpuls.cat/observatori/ 
 
Servei d’estudis i Observatori de la ciutat 
Ajuntament de Terrassa 
http://www.terrassa.cat/servei-estudis   

Observatori del desenvolupament local de l'Alt Penedès i del Garraf 
Mancomunitat Penedès Garraf 
https://mancomunitat.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/ 
Seguiment COVID-19: 
https://mancomunitat.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/dades-expedients-
regulacio-docupacio-covid-19/ 
 
Observatori socioeconòmic de l’Anoia 
Ajuntament d’Igualada 
www.observatorianoia.cat 
 
Observatori del Bages 
Ajuntament de Manresa 
https://www.manresa.cat/web/menu/5291-informes 
Seguiment COVID-19: 
https://www.manresa.cat/docs/arxius/impacte_covid_bages_2020.pdf 
https://www.manresa.cat/docs/arxius/estudi_fase_1.pdf 
https://www.manresa.cat/docs/arxius/estudi_fase_2.pdf 
 
Observatori comarcal del Baix Llobregat 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 
http://www.elbaixllobregat.cat/observatori 
Seguiment COVID-19: 
https://infogram.com/informe-covid-19-baix-llobregat-1h0r6r9wrmmw6ek 
 
Observatori de desenvolupament local del Berguedà 
Agència de Desenvolupament del Berguedà 
http://www.adbergueda.cat/territori 
Seguiment COVID-19: https://www.adbergueda.cat/coronavirus 
 
Observatori de desenvolupament local del Maresme 
Consell Comarcal del Maresme 
https://www.ccmaresme.cat/serveis-als-municipis/observatori/ 
Seguiment COVID-19: 
https://www.ccmaresme.cat/serveis-als-municipis/observatori/ertos-al-maresme-i-per-
municipis/ 

  

https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/transparencia/observatoridelaciutat/gabinet-destudis-i-estadistiques
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/transparencia/observatoridelaciutat/gabinet-destudis-i-estadistiques
http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local
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https://mancomunitat.cat/temes/banc-de-dades-socioeconomiques/dades-expedients-regulacio-docupacio-covid-19/
http://www.observatorianoia.cat/
https://www.manresa.cat/web/menu/5291-informes
https://www.manresa.cat/docs/arxius/impacte_covid_bages_2020.pdf
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https://www.adbergueda.cat/coronavirus
https://www.ccmaresme.cat/serveis-als-municipis/observatori/
https://www.ccmaresme.cat/serveis-als-municipis/observatori/ertos-al-maresme-i-per-municipis/
https://www.ccmaresme.cat/serveis-als-municipis/observatori/ertos-al-maresme-i-per-municipis/
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Observatori estratègic del Moianès 
Consell Comarcal del Moianès 
http://www.ccmoianes.cat/observatori/que-es-lobservatori-estrategic-del-moianes/ 
Seguiment COVID-19: 
http://www.ccmoianes.cat/actualitat/impacte-economic-i-social-de-la-covid-19-al-
moianes-i-catalunya/impacte-economic-i-social-de-la-covid-19-al-moianes-i-
catalunya-informe-num-5-juliol-2020/ 
 
Observatori socioeconòmic d’Osona 
Creacció, Agència d’emprenedoria, innovació i coneixement 
www.observatorisocioeconomicosona.cat 
Seguiment COVID-19: 
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infogra
fia_covid19 
 
Observatori de la Riera de Caldes 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
http://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/lobservatori 
http://www.rieradecaldes.com/observatori.html 
Seguiment COVID-19:  
http://staperpetua.cat/menu-principal/treball/observatori/impacte-de-la-covid-19-a-
spm 
 
Observatori comarcal del Vallès Occidental 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-govern/observatori-comarcal 
Seguiment COVID-19: http://www.ccvoc.cat/actualitat/covid-19/dades-d-interes 
 
L’Observatori – Centre d’estudis del Vallès Oriental 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 

 
  

http://www.ccmoianes.cat/observatori/que-es-lobservatori-estrategic-del-moianes/
http://www.ccmoianes.cat/actualitat/impacte-economic-i-social-de-la-covid-19-al-moianes-i-catalunya/impacte-economic-i-social-de-la-covid-19-al-moianes-i-catalunya-informe-num-5-juliol-2020/
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http://www.ccmoianes.cat/actualitat/impacte-economic-i-social-de-la-covid-19-al-moianes-i-catalunya/impacte-economic-i-social-de-la-covid-19-al-moianes-i-catalunya-informe-num-5-juliol-2020/
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografia_covid19
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http://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/lobservatori
http://www.rieradecaldes.com/observatori.html
http://staperpetua.cat/menu-principal/treball/observatori/impacte-de-la-covid-19-a-spm
http://staperpetua.cat/menu-principal/treball/observatori/impacte-de-la-covid-19-a-spm
http://www.ccvoc.cat/actualitat/covid-19/dades-d-interes
http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/


   
 

Webinar Mesura i anàlisi de l'impacte de la Covid-19 en el desenvolupament econòmic  /  6 

 
Seguiment de la COVID-19 per part d’altres observatoris o dispositius similars 
 
En aquest apartat es llisten alguns dels dispositius de la demarcació de Barcelona que 
fan seguiment de la pandèmia als seus territoris amb l’enllaç al producte de monitoratge. 
En cap cas es pretén ser exhaustiu. 

 
 
Oficina tècnica d’inclusió social 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
https://www.vilanova.cat/doc/doc_12091407.pdf 

 
Observatori d’inclusió 
Montcada i Reixac 
https://inclusio.montcada.cat/observatori-inclusio/ 

 
Observatori sociològic de Sant Cugat del Vallès 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
https://www.santcugat.cat/files/651-16339-
fitxer/PercepcioCiutadanaCOVID19_Maig2020_20200618.pdf 
 
Observatori de la ciutat 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=35564  
 
Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraestructures 
Cambra de Comerç. Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 
https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/estudis-economics-i-d-infraestructures 
 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
https://bit.ly/2Tawr0J 
 

https://mail.diba.cat/OWA/redir.aspx?C=VAk7Jv3bgeJw8U2HLQs_qn69vZHgNg6UZETSuHGKWYZLRzMN1nTYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.vilanova.cat%2fdoc%2fdoc_12091407.pdf
https://inclusio.montcada.cat/observatori-inclusio/
https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/estudis-economics-i-d-infraestructures
https://bit.ly/2Tawr0J

