
Nota Informativa: 

Índex FEGP de Competitivitat Comarcal 

 

El passat 23 juny es va publicar la 17a Edició de l’Índex FEGP 2021 de Competitivitat Comarcal. 
Aquest índex de competitivitat i sostenibilitat s’elabora entorn a 10 dimensions construïdes a 
partir de 50 indicadors que avaluen la sostenibilitat social, la sostenibilitat mediambiental, la 
qualificació dels recursos humans, les infraestructures de transport i comunicacions, la 
disponibilitat de sòl i espai per a l'activitat econòmica, la disponibilitat de pols de 
desenvolupament, l’accés als mercats, la innovació i el desenvolupament tecnològic, el volum de 
mercat i l’esperit emprenedor i el dinamisme empresarial de cada comarca. 

L’equip d’Actíva Prospect és l’encarregat de l’elaboració de l’informe, que rep el suport de 
CaixaBank i el recolzament institucional de la Diputació de Barcelona, a través de l’Agència de 
Desenvolupament Comarcal Node Garraf i els Ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i Vilafranca 
del Penedès. L’objectiu de l’informe es la comprensió dels factors que determinen la 
competitivitat de les economies comarcals i les potencialitats amb les que compta cada 
territori per assolir millors models de desenvolupament econòmic. 

El que ens permet aquest índex es aproximar-nos a les condicions que presenten els territoris 
per a competir en una economia globalitzada i cada cop més basada en serveis intensius en 
coneixement i en indústria d’alta tecnologia. 

                               En el mapa es pot observar el resultat 
d’aquest índex representat 
geogràficament al conjunt català. A més, 
se’ns facilita una taula on s’especifica tant 
la posició de la comarca en el rànquing 
general que engloba les 42 comarques 
catalanes, com el resultat obtingut en 
l’índex que es mesura en una escala del 0 
al 100. 

El top 10 de comarques més competitives 
es dibuixa principalment entorn a la 
província de Barcelona on hi trobem 6 de 
les 10 comarques amb major puntuació en 
aquest índex, entre elles la del Vallès 
Oriental que obté una puntuació de 46 
punts i es situa com la setena comarca 
catalana més competitiva, posició que 
ostenta des de l’any 2015. 

Segons aquest estudi, els principals 
àmbits on el Vallès Oriental presenta 
avantatges competitius respecta a les 
altres comarques catalanes són: en la 
seva disponibilitat de sòl i espai per a 
l’activitat econòmica, en la seva 
capacitat d’innovació i 
desenvolupament tecnològic i en el seu 
volum de mercat i activitat. Per contra, 
les seves principals mancances es situen 
entorn als àmbits de sostenibilitat 
mediambiental i d’esperit        emprenedor 
i dinamisme empresarial. 

Font: Mapa extret de l'Índex FEGP 2021. 

Mapa 1: 



Respecte de l’any anterior, el Vallès Oriental ha incrementat en 0,8 la seva puntuació en l’índex 
(un 1,7%), cosa que la posiciona com a segon comarca que ha elevat més el seu increment dins 
del top 10 de comarques més competitives 

 

 

 

Com es pot observar a la gràfica anterior, el Vallès Oriental ha tingut una evolució positiva al llarg 
dels anys. El seu increment des del 2009 ha estat de 5,7 punts en l’Índex FEGP, que 
correspondria a un augment del 12,4%. 

 

 

 

 

 

La puntuació que obté cada una de les comarques es genera a partir de la combinació de les 
puntuacions obtingudes en cada una de les dimensions que s’han tingut en compte per analitzar 
la seva competitivitat, aquestes dimensions tenen com a objectiu definir les estratègies territorials 
en base a factors clau de desenvolupament de cada territori. En l’anterior gràfic es fa patent les 
puntuacions obtingudes per el Vallès oriental en cada un dels àmbits analitzats en l’índex. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’informe Índex FEGP 2021. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’informe Índex FEGP 2021. 
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No obstant, el que ens interessa es la puntuació obtinguda posada en relació amb les altres 
comarques analitzades. En aquest cas, la següent taula ens permet veure quina posició ocupa 
el Vallès Oriental envers a les altres comarques en les diferents dimensions. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, cal recalcar que els efectes de la pandèmia en la majoria de casos han fet variar les 
posicions competitives de les comarques, però, en el cas del Vallès Oriental no ha estat així. Tot 
i la pèrdua del teixit laboral durant els mesos amb més intensitat de la pandèmia, tant les xifres 
de descens d’afiliació a la Seguretat Social (va perdre un 0,6% d’afiliats) com l’increment de l’atur 
(un 13’9%), han estat inferiors a la mitjana catalana (1,6% i 19’3%, respectivament). El resultat, 
com s’ha pogut comprovar anteriorment, es que s’ha millorat la puntuació del Vallès Oriental en 
aquest índex de competitivitat, però, no el suficient com per escalar posicions. 

 

 

Font: Taula extreta de l'informa Índex  FEGP. 


