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1. El projecte “Sistema d’indicadors per a la gestió sostenible del turisme al Vallès 

Oriental” 
 
Amb l’evolució que està patint el sector turístic i el canvi de paradigma en el sistema internacional i en les polítiques 
internacionals de cara a la sostenibilitat, al desenvolupament i a l’economia, les administracions públiques locals es 
veuen amb l’obligació de trobar nous models de gestió turística i noves eines que permetin aconseguir una major 
competitivitat. 
 
En aquest sentit, a l’àmbit europeu, l’any 2015 va néixer el Sistema Europeu d’Indicadors Turístics (ETIS per les seves 
sigles en anglès) per a mesurar la gestió sostenible del turisme en les destinacions turístiques europees. Paral·lelament, 
i després d’haver participat en la prova pilot del projecte europeu, des de Diputació de Barcelona es va llençar un 
Sistema d’indicadors de turisme (SIT-DIBA) pels municipis i comarques de la província de Barcelona. 
 
El projecte que es desenvolupa a continuació és una adaptació d’aquests dos sistemes d’indicadors, a la realitat de la 
comarca del Vallès Oriental i dels municipis que l’integren. Aquest projecte s’inicia com a acció dintre del Pla de 
Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental, desenvolupat pel Consell Comarcal. 
 
El Pla de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental neix del consens dels agents implicats a la Taula Vallès 
Oriental Avança: la taula de concertació territorial on es reuneixen les administracions públiques locals i els agents 
econòmics i socials de la comarca. Es tracta d’un pla estratègic dissenyat per a sufocar l’impacte produït per la COVID 
a l’economia i a la societat. Dintre d’aquest pla, es recullen 12 línies de treball desenvolupades a través de diverses 
accions. 
 
La proposta de crear un sistema d’indicadors per a la gestió sostenible del turisme al Vallès Oriental s’emmarca dintre 
de la línia de treball 7 del Pla de Reactivació. La proposta va sorgir a petició del Servei de Turisme del Consell Comarcal 
per a donar resposta a la necessitat localitzada de la falta d’instruments per a la presa de decisions estratègiques en el 
sector turístic, tant en l’àmbit públic com en el privat. A més, en el context pandèmic, aquesta necessitat s’ha 
incrementat més que mai, ja que el sector ha hagut d’afrontar decisions molt complicades. 
 
Aquest projecte és una solució a aquesta necessitat, perquè ofereix un recull de dades per documentar la presa de 
decisions i garantir l’assoliment dels objectius a curt termini, però també ajudarà a garantir la sostenibilitat del turisme 
a llarg termini.  
 
Geogràficament, el Vallès Oriental és una comarca amb una situació estratègica. En els seus 735 km² d’extensió, tot i 
l’acció humana que es desenvolupa en el territori, hi ha grans espais de biodiversitat. La descentralització de la 
indústria a la província de Barcelona, va provocar que la comarca experimentés una gran expansió demogràfica 
(arribant a ser la cinquena comarca amb més població de la província de Barcelona i de Catalunya) i una transformació 
de la seva estructura productiva, dotant a la comarca d’una forta presència de la indústria i del sector terciari. També 
es tracta d’una comarca caracteritzada per l’heterogeneïtat, on hi ha una combinació de zones molt urbanes i 
industrialitzades que contrasten amb àmplies zones rurals i espais naturals de gran interès turístic. A més, la comarca 
recull un ventall d’opcions turístiques molt diverses arribant a convertir-se, fins i tot, en una zona amb atractius turístics 
gairebé exclusius. D’aquesta manera, el territori forma part de la marca turística “Costa Barcelona” de la Diputació de 
Barcelona i que, actualment, s'identifica amb l'eslògan #BenestarQueEsComparteix, el qual engloba tota aquesta 
diversitat de recursos.  
 
El sistema d’indicadors que es presenta té tres objectius principals. En primer lloc, aportar una anàlisi de la realitat 
turística de la comarca i saber com evoluciona cada 5 anys, en segon lloc, disposar d’una eina que millori l’eficàcia dels 
processos de gestió del turisme al Vallès Oriental i, finalment, facilitar la presa de decisions amb una orientació clara 
cap a la millora de la sostenibilitat al territori. 
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La mostra escollida està formada per 6 destinacions: 5 municipis (Caldes de Montbui, Llinars del Vallès, Mollet del 
Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera) i la comarca del Vallès Oriental en la seva totalitat. L’elecció d’aquests 
municipis es deu al fet que, actualment, tots 5 estan treballant amb el distintiu “Compromís Biosphere”. 
 
Finalment, cal comentar que aquesta és la primera part d’un projecte més ampli. En una segona part es faran 
correccions sobre els indicadors i s’ampliarà la mostra, afegint els municipis que formen part del Parc Natural del 
Montseny. En la tercera part, es tornaran a fer correccions en els indicadors i s’afegiran la resta de municipis de la 
comarca.  
 

 

2. Glossari dels indicadors 
 
El sistema d’indicadors pel Vallès Oriental consta de 26 indicadors organitzats al voltant de les 3 dimensions de la 
sostenibilitat (econòmica, sociocultural i ambiental): 
 

INDICADOR 1: Disponibilitat d'una estratègia o pla d'acció de turisme, amb seguiment, control de 
desenvolupament i avaluació 

Dimensió 
econòmica 

INDICADOR 2: Percentatge d’ocupació del sector turístic respecte al total de l’ocupació del sector serveis 

INDICADOR 3: Percentatge d'ocupació del sector turístic respecte al total d'ocupació 

INDICADOR 4: Percentatge de variació de l’atur en el sector turístic entre les diferents temporades (hivern i 
estiu) 

INDICADOR 5: Percentatge de dones contractades respecte al total de contractes formalitzats en el sector 
turístic 

INDICADOR 6: Percentatge d'empreses dedicades al sector turístic 

INDICADOR 7: Percentatge d’autònoms dedicats al sector turístic 

INDICADOR 8: Taxa turística - Impost sobre les estades en establiments turístics 

INDICADOR 9: Percentatge d'allotjaments comercials amb habitacions adaptades per a persones amb 
diversitat funcional 

Dimensió 
sociocultural 

INDICADOR 10: Percentatge de punts d'interès turístic accessibles per a persones amb diversitat funcional 

INDICADOR 11: Disponibilitat d'una política o pla que protegeixi elements arquitectònics, artístics, culturals, 
naturals i/o patrimonials 

INDICADOR 12: Percentatge de béns culturals considerats d'interès local (BCIL) 

INDICADOR 13: Percentatge de béns culturals considerats d'interès nacional (BCIN) 

INDICADOR 14: Volum de residus generats per càpita (kg) a l'any 

Dimensió 
ambiental 

INDICADOR 15: Volum de residus generats per càpita (kg) al dia 

INDICADOR 16: Percentatge de residus reciclats 

INDICADOR 17: Percentatge de sòl urbà 

INDICADOR 18: Percentatge de sòl no urbanitzable 

INDICADOR 19: Percentatge de superfície protegida amb la figura del Pla d'espais d'interès natural de 
Catalunya (PEIN) 
INDICADOR 20: Rutes itineraris senyalitzats per a mobilitat lenta comparats amb el total de la superfície 

INDICADOR 21: Percentatge de consum d'aigua d'activitats econòmiques i fonts pròpies 

INDICADOR 22: Percentatge de consum d'energia elèctrica en el sector terciari 

INDICADOR 23 Percentatge de consum de gas natural en el sector terciari 

INDICADOR 24: Percentatge de productors amb certificació ecològica del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE) 

INDICADOR 25: Percentatge d'empreses amb certificació “Compromís Biosphere” 

INDICADOR 26: Percentatge d'establiments amb certificació Carta Europea de turisme Sostenible (CETS) 

 
L'elecció d’aquests indicadors es relaciona directament amb l'interès que poden generar a l’hora de mesurar el grau 
de sostenibilitat del turisme al territori comarcal, tenint en compte com afecten determinats elements a la 
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sostenibilitat, als recursos i al medi ambient, així com les accions que duen a terme les diferents administracions locals 
del Vallès Oriental. 
A més, de cara al càlcul dels indicadors, per tal de poder adaptar-los als diferents àmbits territorials, s’ha creat una 
metodologia específica per als municipis i una altra per a la dada comarcal. 
 
La següent taula mostra el desglossament del significat estadístic (càlcul), l’interès de l’indicador en la gestió de la 
sostenibilitat i la metodologia de càlcul: 
  

ID DESCRIPCIÓ NOMINAL CÀLCUL INTERÈS METODOLOGIA DEL CÀLCUL 

I1 

Disponibilitat d'una estratègia o 
pla d'acció de turisme, amb 

seguiment, control de 
desenvolupament i avaluació 

Sí/No 

La disponibilitat d’una estratègia o un 
pla d’acció en l’àmbit de turisme en el 
territori marca la intenció política de 
millorar pràctiques, i proveeix les eines 
necessàries per aconseguir-ho 

Càlcul: 
· Corroborat amb l’òrgan gestor 

I2 
Percentatge d’ocupació del 

sector turístic respecte al total 
de l’ocupació del sector serveis 

Pes d’ocupació del 
sector turístic en 
el sector serveis 

L’ocupació indica la capacitat de crear 
llocs de treball i l’especialització en el 
sector en el territori 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Categories d’ocupació seleccionades 
del municipi)/ (total del sector serveis al municipi) 
· Vallès Oriental: (Categories d’ocupació 
seleccionades de la comarca)/ (total del sector 
serveis a la comarca) 
 
Nota metodològica: 
· Les categories del CNAE utilitzades són: 551 - 
552 - 553 - 559 - 561 - 562 - 563 - 633 - 791 - 799 
· Assalariats + autònoms 

I3 
Percentatge d'ocupació del 

sector turístic respecte al total 
d'ocupació 

Pes d’ocupació del 
sector turístic en 
el total d’ocupació 

L’ocupació indica la capacitat de crear 
llocs de treball i l’especialització en el 
sector en el territori 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Categories d’ocupació seleccionades 
del municipi)/ (total de l’ocupació al municipi) 
· Vallès Oriental: (Categories d’ocupació 
seleccionades de la comarca)/ (total de 
l’ocupació a la comarca) 
 
Nota metodològica: 
· Les categories del CNAE utilitzades són: 551 - 
552 - 553 - 559 - 561 - 562 - 563 - 633 - 791 - 799 
· Assalariats + autònoms 
 

I4 

Percentatge de variació de l’atur 
en el sector del turisme entre 

les diferents temporades 
(hivern i estiu) 

Variació (%) de la 
taxa d'atur 

La variació de l’atur entre les diferents 
temporades proporciona informació 

sobre l’estacionalitat laboral en el 
territori 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Categories d’atur seleccionades en 
el municipi dels mesos de gener i setembre en el 
municipi)/ (total d’atur dels mesos de gener i 
setembre en el municipi) 
· Vallès Oriental: (Categories d’atur seleccionades 
dels mesos de gener i setembre en la comarca)/ 
(total d’atur dels mesos de gener i setembre en la 
comarca) 
 
Nota metodològica: 
· Les categories utilitzades són: 14 - 44 - 50 - 51 - 
58 - 93 
 

I5 

Percentatge de dones 
contractades respecte al total 

de contractes formalitzats en el 
sector turístic 

% de dones 
contractades 

Els contractes formalitzats per dones al 
territori indica el grau de feminització 

del sector turístic 

 
Càlcul: 
· Municipis:  (Contractes de dones en les 
categories seleccionades en el municipi)/ (total 
de contractació al municipi en el sector turístic)  
· Vallès Oriental: (Contractes de dones en les 
categories seleccionades en la comarca)/ (total 
de contractació a la comarca en el sector turístic) 
 
Nota metodològica: 
· A municipis de menys de 20.000 habitants, dada 
de contracte sotmesa a secret estadístic quan el 
valor està entre 1 i 3 ambdós inclosos. 
· Les categories utilitzades són: 14 - 44 - 50 - 51 - 
58 - 93 
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I6 
Percentatge d'empreses 

dedicades al sector turístic 
% d’empreses en 
el sector turístic 

Les empreses dedicades al turisme al 
territori indica la capacitat de 
formalitzar llocs de treball i 

l’especialització en el sector turístic 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Empreses del municipi en les 
categories seleccionades)/ (total d’empreses del 
municipi) 
· Vallès Oriental: (Empreses de la comarca en les 
categories seleccionades)/ (total d’empreses de 
la comarca) 
 
Nota metodològica: 
· Les categories del CNAE utilitzades són: 551 - 
552 - 553 - 559 - 561 - 562 - 563 - 633 - 791 - 799 
 

I7 
Percentatge d'autònoms 
dedicats al sector turístic 

% d’autònoms en 
el sector turístic 

Els autònoms dedicats al turisme al 
territori indica la capacitat de 
formalitzar llocs de treball i 

l’especialització en el sector turístic 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Autònoms del municipi de les 
categories seleccionades)/ (total d’autònoms del 
municipi) 
· Vallès Oriental: (Autònoms de la comarca de les 
categories seleccionades)/ (total d’autònoms de 
la comarca) 
 
Nota metodològica: 
· Les categories del CNAE utilitzades són: 551 - 
552 - 553 - 559 - 561 - 562 - 563 - 633 - 791 - 799 
  

I8 
Taxa turística - Impost sobre les 

estades en establiments 
turístics 

Euros recaptats 

La recaptació d’euros de la taxa 
turística proporciona informació sobre 
l’impacte econòmic del turisme en el 

territori 

 
Càlcul: 
· Euros recaptats recollits en l’informe de la 
Generalitat 
 
Nota metodològica: 
· Els períodes semestrals de liquidació de l'impost 
no corresponen a semestres naturals: el període 
"Semestre 1" comprèn des de l'1 d'abril al 30 de 
setembre de l'any referenciat, i el "Semestre 2" 
comprèn des de l'1 d'octubre de l'any referenciat 
al 31 de març de l'any següent, excepte 2017 que 
el “Semestre 1” comprèn de l’1 d’abril de 2016 al 
30 de setembre de 2017. 
· Les recaptacions municipals inferiors a 1.000 
euros no són informades, però els valors sí que 
són comptabilitzats als agregats totals. 
 

I9 

Percentatge d'allotjaments 
comercials amb habitacions 

adaptades per a persones amb 
diversitat funcional 

% d'allotjaments 
adaptats 

L’oferta d’allotjaments comercials amb 
habitacions adaptades per a persones 

amb diversitat funcional promou la 
responsabilitat social i el turisme 

inclusiu 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Allotjaments adaptats al municipi)/ 
(total d’allotjaments del municipi) 
· Vallès Oriental: (Allotjaments adaptats a la 
comarca)/ (total d’allotjaments de la comarca) 
 
Nota metodològica: 
· Només s'han tingut en compte apartaments 
turístics, càmping, hotels, instal·lacions juvenils i 
turisme rural 
· Corroborat amb els allotjaments dels municipis 
 

I10 

Percentatge de punts d'interès 
turístic accessibles per a 
persones amb diversitat 

funcional 

% de punts 
d’interès turístic 

accessibles 

L’oferta de punts d’interès turístic amb 
habitacions adaptades per a persones 

amb diversitat funcional promou la 
responsabilitat social i el turisme 

inclusiu 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Punts d’interès turístic accessibles 
en els municipis)/ (total de punts d’interès turístic 
del municipi) 
· Vallès Oriental: (Punts d’interès turístic 
accessibles a la comarca)/ (total de punts 
d’interès turístic de la comarca) 
 
Nota metodològica: 
· Corroborat amb els allotjaments dels municipis 
· Al total del Vallès Oriental no es comptabilitzen 
els municipis de l’Ametlla del Vallès, Bigues i 
Riells, Campins, Les Franqueses del Vallès, 
Gualba, Vallgorguina i Vilanova del Vallès 
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I11 

Disponibilitat d'una política o 
pla que protegeixi elements 

arquitectònics, artístics, 
culturals, naturals i/o 

patrimonials 

Sí/ No 

Disposar d’eines per a la protecció 
cultural mostra la voluntat de preservar 

els béns materials i immaterials del 
territori i posar-los en valor 

Càlcul: 
· Corroborat amb l’òrgan gestor 

I12 
Percentatge de béns culturals 

considerats d'interès local (BCIL) 
% de béns amb 
distintiu BCIL 

La protecció del patrimoni cultural local 
mostra l’interès polític de preservació 

cultural i la sensació de pertinença 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Béns BCIL del municipi)/ (total de 
béns del municipi) 
· Vallès Oriental: (Béns BCIL de la comarca)/ (total 
de béns de la comarca) 
 

I13 
Percentatge de béns culturals 
considerats d'interès nacional 

(BCIN) 

% de béns amb 
distintiu BCIN 

La protecció del patrimoni cultural del 
territori mostra la voluntat de 

preservar la cultura 

 
Càlcul: 
· Municipis:  (Béns BCIN del municipi)/ (total de 
béns al municipi) 
· Vallès Oriental: (Béns BCIN de la comarca)/ 
(total de béns a la comarca) 
 

I14 
Volum de residus generats per 

càpita (kg) a l'any 
Kg residus/ 

habitant 
La producció de residus mostra els 
hàbits de consum de la ciutadania 

 
Càlcul: 
Volum recollit en l’Agència Catalana de Residus 
 

I15 
Volum de residus generats per 

càpita (kg) al dia 
Kg residus 
/habitant 

La producció de residus mostra els 
hàbits de consum de la ciutadania 

 
Càlcul: 
Volum recollit en l’Agència Catalana de Residus 
 

I16 Percentatge de residus reciclats 
% de residus 

reciclats 

Els residus reciclats ajuden a reduir la 
petjada ambiental amb la reutilització 

de part d’aquests recursos en el procés 
de producció 

 
Càlcul: 
Percentatge recollit en l’Agència Catalana de 
Residus 
 

I17 Percentatge de sòl urbà % de sòl urbà 
Els canvis en la coberta del sòl són un 
reflex dels processos socioeconòmics 

del territori 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Sòl urbà consolidat municipal) + (sòl 
urbà  no consolidat municipal)/ (total del sòl 
municipal) 
· Vallès Oriental: (Sòl urbà consolidat comarcal) + 
(sòl urbà  no consolidat comarcal)/ (total del sòl 
comarcal) 
 

I18 
Percentatge de sòl no 

urbanitzable 
% de sòl no 

urbanitzable 

Els canvis en la coberta del sòl són un 
reflex dels processos socioeconòmics 

del territori 

 
Càlcul: 
· Municipis: Sòl no urbanitzable municipal/ total 
del sòl municipal 
· Vallès Oriental: Sòl no urbanitzable comarcal/ 
total del sòl comarcal 
 

I19 
Percentatge de superfície 

protegida per la figura PEIN 

% de superfície 
protegida amb 

PEIN 

La protecció dels espais naturals ajuda 
a protegir els ecosistemes i fomenta el 

turisme respectuós 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Superfície del municipi protegida per 
la figura PEIN)/ (total de la superfície municipal) 
· Vallès Oriental: (Superfície de la comarca 
protegida per la figura PEIN)/ (total de la 
superfície comarcal) 
 

I20 
Rutes itineraris senyalitzats per 

a mobilitat lenta comparats amb 
el total de la superfície 

Total km 
comparats amb la 

superfície total 

Les rutes i els itineraris senyalitzats per 
a transport ecològic fomenta els hàbits 

saludables, el turisme sostenible, 
respectuós i inclusiu 

 
Càlcul: 
· Kilòmetres recollits a la guia de planificació de 
xarxes camins 
 

I21 
Percentatge de consum d'aigua 
d'activitats econòmiques i fonts 

pròpies 

% de consum 
d’aigua 

El consum d’aigua quantifica el ritme 
d’explotació dels recursos hídrics 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Total de consum d’aigua del 
municipi en activitats econòmiques i fonts 
pròpies)/ (total de consum d’aigua al municipi) 
· Vallès Oriental: (Total de consum d’aigua de la 
comarca en activitats econòmiques i fonts 
pròpies)/ (total de consum d’aigua a la comarca) 
 
Nota metodològica: 
· Hi ha dades de consum del conjunt que no es 
poden proporcionar en trobar-se subjectes al 
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secret estadístic segons l’indicat en el Capítol IV 
“El secret estadístic” de la “Llei 23/1998, de 30 de 
desembre, d'estadística de Catalunya 
 

I22 
Percentatge de consum 

d'energia elèctrica en el sector 
terciari 

% de consum 
d’energia 

El consum d'energia elèctrica aproxima 
el grau de pressió que les activitats 

exerceixen sobre els fluxos energètics 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Total de consum d’energia elèctrica 
del municipi en el sector terciari)/ (total de 
consum d’energia elèctrica al municipi) 
· Vallès Oriental: (Total de consum d’energia 
elèctrica de la comarca en el sector terciari)/ 
(total de consum d’energia elèctrica a la comarca) 
 
Nota metodològica: 
· Hi ha dades de consum del conjunt que no es 
poden proporcionar en trobar-se subjectes al 
secret estadístic segons l’indicat en el Capítol IV 
“El secret estadístic” de la “Llei 23/1998, de 30 de 
desembre, d'estadística de Catalunya 
 

I23 
Percentatge de consum de gas 

natural en el sector terciari 
% de consum de 

gas natural 

El consum de gas natural quantifica el 
ritme d’explotació dels recursos 

hidrocarburs 

Càlcul: 
· Municipis: (Total de consum de gas natural del 
municipi en el sector terciari)/ (total de consum 
de gas natural al municipi) 
· Vallès Oriental: (Total de consum de gas natural 
de la comarca en el sector terciari)/ (total de 
consum de gas natural a la comarca) 
 
Nota metodològica: 
· Hi ha dades de consum del conjunt que no es 
poden proporcionar en trobar-se subjectes al 
secret estadístic segons l’indicat en el Capítol IV 
“El secret estadístic” de la “Llei 23/1998, de 30 de 
desembre, d'estadística de Catalunya 
 

I24 
Percentatge de productors amb 
certificació ecològica del CCPAE 

% de productors 
amb certificació 

ecològica 

Els operadors que treballen amb 
productes agroalimentaris amb 

certificació ecològica 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Total de productors del municipi 
amb certificació)/ (total de productors de la 
comarca amb certificació) 
· Vallès Oriental: (Total de productors de la 
comarca amb certificació)/ (total de productors a 
Catalunya amb certificació) 
 

I25 
Percentatge d'empreses amb 

certificació “Compromís 
Biosphere” 

% d’empreses 
amb “Compromís 

Biosphere” 

Adquirir aquesta certificació mostra la 
voluntat de millora de la gestió 

ambiental 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Total d’empreses del municipi amb 
certificació)/ (total d’empreses de la comarca 
amb certificació) 
· Vallès Oriental: (Total d’empreses de la comarca 
amb certificació)/ (total d’empreses a Catalunya 
amb certificació) 
 

I26 
Percentatge d'establiments amb 

certificació CETS 

% d’establiments 
amb CETS 

 

L’adquisició d’aquesta certificació 
mostra la voluntat de millora de la 

gestió ambiental 

 
Càlcul: 
· Municipis: (Total d’empreses del municipi amb 
certificació)/ (total d’empreses de la comarca 
amb certificació) 
· Vallès Oriental: (Total d’empreses de la comarca 
amb certificació)/ (total d’empreses del Parc 
Natural del Montseny) 
 
Nota metodològica: 
· El càlcul s’aplica només al Parc Natural del 
Montseny 
· Inclou restaurants, allotjaments, visites 
agroalimentàries i activitats d'educació 
ambiental 
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Les fonts de dades utilitzades són: 
 

I1 Òrgan de gestió turística (Ajuntament, Consell Comarcal) 

I2  Programa Hermes en base a dades del Departament de Treball 

I3  Programa Hermes en base a dades del Departament de Treball 

I4  Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya 

I5 Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya 

I6 Programa Hermes en base a dades del Departament de Treball 

I7 Programa Hermes en base a dades del Departament de Treball 

I8 Agència Tributària de Catalunya. Generalitat de Catalunya 

I9 Guia d'establiments i activitats turístiques. 2021 Consell Comarcal del Vallès Oriental 

I10 Òrgan de gestió turística (Ajuntament, Consell Comarcal) 

I11 Òrgan de gestió turística (Ajuntament, Consell Comarcal) 

I12 Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 

I13 Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 

I14 Estadístiques de residus municipals. Agència de Residus de Catalunya 

I15 Estadístiques de residus municipals. Agència de Residus de Catalunya 

I16 Estadístiques de residus municipals. Agència de Residus de Catalunya 

I17 Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya 

I18 Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya 

I19 Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya 

I20 Planificació de la xarxa de camins per a la mobilitat lenta del Vallès Oriental. Oficina tècnica de turisme, Diputació de 
Barcelona, 2017 

I21 Agència Catalana de l’Aigua. Generalitat de Catalunya  

I22 Institut Català d’Energia. Departament d’Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya 

I23 Institut Català d’Energia. Departament d’Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya 

I24 Guia d'operadors de la producció agrària ecològica. Consell Català de la Producció Agrària Ecològica  

I25 Òrgan de gestió turística (Consell Comarcal) 

I26 Òrgan de gestió turística (Consell Comarcal) 

 
 

3. Resultats dels indicadors 
 
DIMENSIÓ ECONÒMICA__________________________________________________________________________ 
 
Els indicadors d’aquesta dimensió ajuden a assolir les fites dels següents ODS: 
 

 

 

INDICADOR 1 DISPONIBILITAT D'UNA ESTRATÈGIA O PLA D'ACCIÓ DE TURISME, AMB SEGUIMENT, CONTROL DE DESENVOLUPAMENT I 

AVALUACIÓ 
2019 

CALDES DE MONTBUI Sí 

LLINARS DEL VALLÈS Sí 

MOLLET DEL VALLÈS Sí 
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SANT CELONI Sí 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

Sí 

VALLÈS ORIENTAL Sí 

* Aquest indicador correspon a l’indicador 1 de SIT DIBA 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16 i 17 

 

INDICADOR 2 PERCENTATGE D'OCUPACIÓ DEL SECTOR TURÍSTIC RESPECTE AL TOTAL DEL SECTOR SERVEIS 
2019 

3R TRIMESTRE 4T TRIMESTRE 

CALDES DE MONTBUI 12,48% 11,69% 

LLINARS DEL VALLÈS 8,72% 8,21% 

MOLLET DEL VALLÈS 7,95% 8,10% 

SANT CELONI 6,56% 7,60% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

8,67% 8,59% 

VALLÈS ORIENTAL 9,06% 8,95% 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 8 i 10 

 

INDICADOR 3 PERCENTATGE D'OCUPACIÓ DEL SECTOR TURÍSTIC RESPECTE AL TOTAL D'OCUPACIÓ 
2019 

3R TRIMESTRE 4T TRIMESTRE 

CALDES DE MONTBUI 7,84% 7,34% 

LLINARS DEL VALLÈS 4,50% 4,24% 

MOLLET DEL VALLÈS 6,25% 6,39% 

SANT CELONI 4,50% 4,98% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

5,23% 5,18% 

VALLÈS ORIENTAL 5,73% 5,66% 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 8 i 10 

 

INDICADOR 4 PERCENTATGE DE VARIACIÓ DE L’ATUR EN EL SECTOR DEL TURISME ENTRE LES DIFERENTS TEMPORADES (HIVERN I 

ESTIU) 
2019 

GENER SETEMBRE VARIACIÓ 

CALDES DE MONTBUI 11,32% 11,38% 0,06% 

LLINARS DEL VALLÈS 9,94% 9,59% -0,35% 

MOLLET DEL VALLÈS 9,01% 9,08% 0,07% 

SANT CELONI 10,77% 10,16% -0,61% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

6,99% 8,25% 1,27% 

VALLÈS ORIENTAL 9,07% 9,04% -0,03% 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 8 i 10 

 

INDICADOR 5 PERCENTATGE DE DONES CONTRACTADES RESPECTE AL TOTAL DE CONTRACTES FORMALITZATS EN EL SECTOR TURÍSTIC 
2019 

CALDES DE MONTBUI 54,42% 

LLINARS DEL VALLÈS 62,76% 



 

9 
 

MOLLET DEL VALLÈS 56,54% 

SANT CELONI 62,23% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

50,00% 

VALLÈS ORIENTAL 51,36% 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 5, 8 i 10 

 

INDICADOR 6 PERCENTATGE D'EMPRESES DEDICADES AL SECTOR TURÍSTIC 
2019 

3R TRIMESTRE 4T TRIMESTRE 

CALDES DE MONTBUI 10,60% 9,40% 

LLINARS DEL VALLÈS 9,42% 8,51% 

MOLLET DEL VALLÈS 10,94% 11,04% 

SANT CELONI 11,48% 11,29% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

8,66% 8,33% 

VALLÈS ORIENTAL 10,44% 10,13% 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 8, 10 i 12 

 

INDICADOR 7 PERCENTATGE D'AUTÒNOMS DEDICATS AL SECTOR TURÍSTIC 

2019 

3R TRIMESTRE 4T TRIMESTRE 

CALDES DE MONTBUI 8,05% 8,17% 

LLINARS DEL VALLÈS 8,19% 8,45% 

MOLLET DEL VALLÈS 10,52% 10,65% 

SANT CELONI 10,27% 10,65% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

7,53% 6,49% 

VALLÈS ORIENTAL 8,49% 8,53% 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 8, 10 i 12 

 

INDICADOR 8 TAXA TURÍSTICA - IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS 
2017 – 1R TRIMESTRE 

2020 

CALDES DE MONTBUI 75.830,58 € 

LLINARS DEL VALLÈS 6.917,51 € 

MOLLET DEL VALLÈS 141.240,15 € 

SANT CELONI 11.200,77 € 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

9.335,22 € 

VALLÈS ORIENTAL 1.197.821,85 € 

* Aquest indicador correspon a l’indicador 7 de SIT DIBA 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 8, 9, 10 i 12 
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DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL______________________________________________________________________ 
 
Els indicadors d’aquesta dimensió ajuden a assolir les fites dels següents ODS: 
 

 
 
 

INDICADOR 9 PERCENTATGE D'ALLOTJAMENTS COMERCIALS AMB HABITACIONS ADAPTADES PER A PERSONES AMB DIVERSITAT 

FUNCIONAL 
2021 

CALDES DE MONTBUI 80,00% 

LLINARS DEL VALLÈS 85,71% 

MOLLET DEL VALLÈS 80,00% 

SANT CELONI 77,78% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

42,86% 

VALLÈS ORIENTAL 58,75% 

* Aquest indicador està inspirat a l’indicador 13 de SIT DIBA 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 8, 10 i 11 

 

INDICADOR 10 PERCENTATGE DE PUNTS D'INTERÈS TURÍSTIC ACCESSIBLES PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 
2021 

CALDES DE MONTBUI 89,47% 

LLINARS DEL VALLÈS 28,57% 

MOLLET DEL VALLÈS 97,67% 

SANT CELONI 51,35% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

82,14% 

VALLÈS ORIENTAL 64,04% 

* Aquest indicador està inspirat a l’indicador 14 de SIT DIBA 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 8, 10 i 11 i 12 

 

INDICADOR 11 DISPONIBILITAT D'UNA POLÍTICA O PLA QUE PROTEGEIXI ELEMENTS ARQUITECTÒNICS, ARTÍSTICS, CULTURALS, 

NATURALS I/O PATRIMONIALS 
2021 

CALDES DE MONTBUI Sí 

LLINARS DEL VALLÈS Sí 

MOLLET DEL VALLÈS Sí 

SANT CELONI Sí 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

Sí 

VALLÈS ORIENTAL No 

* Aquests indicador està inspirat a l’indicador 15 de SIT DIBA 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 11, 12 i 15 

 

INDICADOR 12 PERCENTATGE DE BÉNS CULTURALS CONSIDERATS D'INTERÈS LOCAL (BCIL) 
2021 

CALDES DE MONTBUI 81,72% 
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LLINARS DEL VALLÈS 55,88% 

MOLLET DEL VALLÈS 31,03% 

SANT CELONI 0,00% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

97,83% 

VALLÈS ORIENTAL 51,06% 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 8, 11 i 12 

 

INDICADOR 13 PERCENTATGE DE BÉNS CULTURALS CONSIDERATS D'INTERÈS NACIONAL (BCIN) 
2021 

CALDES DE MONTBUI 3,23% 

LLINARS DEL VALLÈS 14,71% 

MOLLET DEL VALLÈS 0,00% 

SANT CELONI 2,27% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

1,09% 

VALLÈS ORIENTAL 3,44% 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 8, 11 i 12 

 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL__________________________________________________________________________ 
 

Els indicadors d’aquesta dimensió ajuden a assolir les fites dels següents ODS: 
 

 

 

INDICADOR 14 VOLUM DE RESIDUS GENERATS PER CÀPITA (KG) A L'ANY 
2019 

CALDES DE MONTBUI 529,69 

LLINARS DEL VALLÈS 588,15 

MOLLET DEL VALLÈS 417,41 

SANT CELONI 438,65 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

570,35 

VALLÈS ORIENTAL 477,4 

* Aquests indicador està inspirat a l’indicador 23 de SIT DIBA 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 11 i 12 

 

INDICADOR 15 VOLUM DE RESIDUS GENERATS PER CÀPITA (KG) AL DIA 
2019 

CALDES DE MONTBUI 1,45 
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LLINARS DEL VALLÈS 1,61 

MOLLET DEL VALLÈS 1,14 

SANT CELONI 1,20 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

1,56 

VALLÈS ORIENTAL 1,31 

* Aquests indicador està inspirat a l’indicador 23 de SIT DIBA 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 11 i 12 

 

INDICADOR 16 PERCENTATGE DE RESIDUS RECICLATS 
2019 

CALDES DE MONTBUI 53,27% 

LLINARS DEL VALLÈS 37,35% 

MOLLET DEL VALLÈS 38,66% 

SANT CELONI 34,97% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

47,47% 

VALLÈS ORIENTAL 43,00% 

* Aquests indicador correspon a l’indicador 24 de SIT DIBA 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 11 i 12 

 

INDICADOR 17 PERCENTATGE DE SÒL URBÀ 
2019 

CALDES DE MONTBUI 13,73 

LLINARS DEL VALLÈS 10,74% 

MOLLET DEL VALLÈS 52,20% 

SANT CELONI 6,91% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

18,13% 

VALLÈS ORIENTAL 14,59% 

* Aquests indicador correspon a l’indicador 18 de SIT DIBA 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 9 i 11 

 

INDICADOR 18 PERCENTATGE DE SÒL NO URBANITZABLE 
2019 

CALDES DE MONTBUI 84,54% 

LLINARS DEL VALLÈS 82,88% 

MOLLET DEL VALLÈS 45,08% 

SANT CELONI 90,11% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

79,24% 

VALLÈS ORIENTAL 81,35% 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites de l’ODS 15 

 

INDICADOR 19 PERCENTATGE DE SUPERFÍCIE PROTEGIDA PER LA FIGURA PEIN 
2021 

CALDES DE MONTBUI - 

LLINARS DEL VALLÈS 15,55% 

MOLLET DEL VALLÈS 42,34% 

SANT CELONI 64,95% 
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SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

- 

VALLÈS ORIENTAL 36,54% 

* Aquests indicador correspon a l’indicador 28 de SIT DIBA 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 11, 13 i 15 

 

INDICADOR 20 RUTES ITINERARIS SENYALITZATS PER A MOBILITAT LENTA COMPARATS AMB EL TOTAL DE LA SUPERFÍCIE 
2017 

SUPERFÍCIE TOTAL 
DEL MUNICIPI 

(KM2) 
Km  Densitat (km/km2) 

CALDES DE MONTBUI 37,4 98,6 2,63 

LLINARS DEL VALLÈS 27,6 52,6 1,63 

MOLLET DEL VALLÈS 10,8 18 1,66 

SANT CELONI 65,2 91,7 1,41 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

16,9 53,6 3,17 

VALLÈS ORIENTAL 734,5 1207,8 1,64 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 9, 11 i 15 

 

INDICADOR 21 PERCENTATGE DE CONSUM D'AIGUA D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES I FONTS PRÒPIES 
2019 

CALDES DE MONTBUI 33,51% 

LLINARS DEL VALLÈS 54,49% 

MOLLET DEL VALLÈS 36,79% 

SANT CELONI 57,45% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

28,37% 

VALLÈS ORIENTAL 44,81% 

* Aquests indicador està inspirat a l’indicador 26 de SIT DIBA 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites de l’ODS 6 

 

INDICADOR 22 PERCENTATGE DE CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA EN EL SECTOR TERCIARI 
2019 

CALDES DE MONTBUI 27,25% 

LLINARS DEL VALLÈS 16,15% 

MOLLET DEL VALLÈS 35,81% 

SANT CELONI 17,80% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

34,92% 

VALLÈS ORIENTAL 27,09% 

* Aquests indicador està inspirat a l’indicador 27 de SIT DIBA 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites de l’ODS 7 

 

INDICADOR 23 PERCENTATGE DE CONSUM DE GAS NATURAL EN EL SECTOR TERCIARI 
2019 

CALDES DE MONTBUI 11,56% 

LLINARS DEL VALLÈS 4,53% 

MOLLET DEL VALLÈS 7,13% 

SANT CELONI 2,91% 
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SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

37,76% 

VALLÈS ORIENTAL 9,56% 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 7 i 12 

 

INDICADOR 24 PERCENTATGE DE PRODUCTORS AMB CERTIFICACIÓ ECOLÒGICA DEL CCPAE 
2021 

CALDES DE MONTBUI 7,08% 

LLINARS DEL VALLÈS 4,42% 

MOLLET DEL VALLÈS 5,31% 

SANT CELONI 0,88% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

2,65% 

VALLÈS ORIENTAL 2,45% 

* Aquest indicador ajuda a assolir les fites dels ODS 2, 9 i 12 

 

INDICADOR 25 PERCENTATGE D'EMPRESES AMB CERTIFICACIÓ “COMPROMÍS BIOSPHERE” 
2019 

CALDES DE MONTBUI 4,65% 

LLINARS DEL VALLÈS 2,33% 

MOLLET DEL VALLÈS 6,98% 

SANT CELONI 6,98% 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

6,98% 

VALLÈS ORIENTAL 9,89% 

* Aquests indicador està inspirat a l’indicador 19 de SIT DIBA 

*Aquesta certificació treballa amb les fites dels ODS 1,3,4, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 

 

INDICADOR 26 PERCENTATGE D'ESTABLIMENTS AMB CERTIFICACIÓ CETS 
2019 

CALDES DE MONTBUI - 

LLINARS DEL VALLÈS - 

MOLLET DEL VALLÈS - 

SANT CELONI - 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

6,67% 

VALLÈS ORIENTAL 62,50% 

* Aquests indicador està inspirat a l’indicador 19 de SIT DIBA 

*Aquesta certificació treballa amb les fites dels ODS 1,3,4, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 

 

 

4. Anàlisi dels resultats 
 

Dels indicadors que formen part de la dimensió econòmica cal destacar que totes les destinacions seleccionades tenen 

una estratègia o un pla d’acció de turisme. Això indica que al territori existeix una voluntat política per obtenir millores 

en les condicions turístiques i fomentar el turisme i, a l’hora, es creen eines per assolir aquesta voluntat. Les dades 

obtingudes dels indicadors d’ocupació (ocupació del sector turístic vers total d’ocupació del sector serveis i ocupació 
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del sector turístic vers total d’ocupació) deixen entre veure la importància del sector turístic en certes economies 

locals.  

 

De les destinacions seleccionades, Caldes de Montbui és el municipi on l’ocupació del sector turístic té un pes més 

rellevant en el sector dels serveis, arribant el percentatge a posicionar-se al voltant del 12%. A la comarca, el sector 

turístic ocupa al voltant del 9% de l’ocupació del sector dels serveis  i al voltant del 6% del total de l’ocupació.  

 

L’indicador de variació percentual d’atur entre temporades vacacionals (hivern i estiu) mostra que el municipi on hi ha 

un augment de l’atur més important al final de la temporada d’estiu és Santa Maria de Palautordera amb una variació 

d’1,27%, mentre que en la resta de municipis i al conjunt comarcal, aquesta variació entre temporades vacacionals no 

és tan significativa. Possiblement, aquest increment d’atur es deu al fet que Santa Maria de Palautordera és un municipi 

que està situat al costat del Parc Natural del Montseny. 

 

De cara al percentatge de contractació de dones en el sector turístic, a la majoria de municipis i al conjunt comarcal, 

s’han formalitzat més contractacions en el sector femení. Aquestes dades confirmen que la mà d’obra femenina en 

aquest sector segueix tenint un pes majoritari. 

 

Els percentatges obtinguts d’empreses i autònoms que es dediquen al sector turístic indiquen que tant les empreses 

com els autònoms de les destinacions seleccionades no tenen un pes significatiu en l’especialització empresarial en el 

sector del turisme. El conjunt d’empreses dedicades al turisme se situa al voltant del 10% i els autònoms, estan a prop 

del 8,5%. 

 

Els resultats dels indicadors de la dimensió sociocultural mostren que, en general, els municipis i el conjunt comarcal 

tenen una alta accessibilitat per a persones amb diversitat funcional. De cara als allotjaments comercials, la majoria de 

les destinacions seleccionades tenen una alta adaptabilitat, sent Santa Maria de Palautordera l’únic municipi amb una 

adaptació inferior del 45%. Pel que fa al conjunt de la comarca, l’adaptació està situada en el 58,75%. 

 

En general, els punts d’interès turístic dels municipis tenen una moderada accessibilitat per a persones amb diversitat 

funcional. En aquest cas, només Llinars del Vallès està per sota del 30%. El Vallès Oriental té un percentatge 

d’accessibilitat del 64,04%. 

 

Pel que fa als instruments de protecció cultural, tots els municipis compten amb una política o pla de protecció 

d’elements arquitectònics, artístics, culturals, naturals i/ o patrimonials, però no existeix cap per al conjunt comarcal, 

ja que es tracta d’una competència municipal. 

 

Amb relació als béns considerats d’interès local, l’indicador mostra que una gran part del catàleg de béns municipals 

està sota aquesta protecció. No obstant això, el nombre de béns protegits com a BCIL que hi ha a cada municipi varia 

molt. Hi ha municipis com Santa Maria de Palautordera i Caldes de Montbui, on una gran part del seu catàleg de béns 

té aquesta protecció. En canvi, altres municipis, o tenen un nombre baix o cap bé catalogat com a BCIL. Al Vallès 

Oriental el 51,06% dels béns llistats són considerats béns d’interès local. D’altra banda, hi ha percentatges molt baixos 

de béns catalogats com a béns d’interès nacional, amb l’excepció de Llinars del Vallès que té un percentatge molt més 

elevat que la mitja. Al Vallès Oriental, el 3,44% del catàleg de béns es consideren béns d’interès nacional. 

 

En la dimensió ambiental, l’indicador dels residus reciclats mostra que encara no hi ha una gran consciència col·lectiva 

de cara al reciclatge i el medi ambient. Només 1 dels 5 municipis supera el 53% del total de residus que s’han reciclat, 

a la comarca només el 43% dels residus que s’han generat, s’han reciclat.   

 

Tot i que al Vallès Oriental hi ha extenses zones de vegetació i biodiversitat, i que el 81,35% del sòl no és urbanitzable, 

només hi ha un 36,54% de la superfície comarcal que està protegida amb la figura PEIN, però no necessàriament ha 
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d’existir una correlació entre aquests dos indicadors. Per exemple, a Caldes de Montbui i a Santa Maria de Palautordera 

hi ha un percentatge molt elevat de sòl no urbanitzable, però cap dels dos municipis tenen protecció PEIN. En canvi, a 

Mollet del Vallès, quasi tot el percentatge de sòl no urbanitzable està protegit per la figura PEIN. Això està relacionat 

directament amb la localització geogràfica del municipi envers els espais naturals del territori protegits per la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Amb relació al consum de recursos, el consum hidràulic és més elevat en aquells municipis on hi ha més concentració 

urbana i industrial. Pel que fa al consum energètic, a cap municipi el consum del sector terciari representa més del 

36%, situant-se el conjunt de la comarca al voltant del 27%. Finalment, la xifra de consum de gas natural no és una 

xifra excessivament significativa, exceptuant el consum de Santa Maria de Palautordera. El consum de gas natural en 

el sector terciari en el conjunt del Vallès Oriental és del 89,56%. 

 

Respecte als indicadors de certificacions voluntàries, de tots els productors que hi ha a Catalunya amb certificació 

ecològica CCPAE, el 2,45% estan situats al Vallès Oriental. Tots els municipis que formen part de la mostra tenen 

productors que treballen amb aquesta certificació. De cara a la certificació voluntària “Compromís Biosphere”, el 9,89% 

de les empreses que tenen aquesta certificació estan situades a la comarca i tots els municipis implicats en la mostra 

tenen empreses amb aquesta certificació. Finalment, amb la certificació voluntària europea CETS, el 62,50% dels 

establiments que estan situats dintre dels municipis que formen part del Parc Natural del Montseny, són part del 

territori del Vallès Oriental. Dels municipis que formen part de la mostra, només Santa Maria de Palautordera té 

establiments amb aquesta certificació. 
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