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L’ÍNDEX SINTÈTIC D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

(ISODEL) 

Presentació 

El present document és un informe divulgatiu sobre la 

creació de l’índex ISODEL que mesura les diferents 

dimensions que conformen el funcionament del mercat 

de treball i del teixit productiu a nivell territorial.  

La conceptualització de l’ISODEL és el resultat dels 

treballs duts a terme conjuntament durant el 2018 i 2019 

per l’equip que conformen les diferents àrees i serveis 

del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) – el Servei de Desenvolupament 

Econòmic Local, el Servei d'Anàlisi, Planificació i Avaluació i l'Àrea de Gestió del 

Coneixement Especialitzat – i l’equip d’Actíva Prospect.  

L’ISODEL es construeix amb propòsits analítics amb la finalitat de proporcionar informació 

objectiva i detallada a les institucions competents en termes d’ocupació i desenvolupament 

econòmic, especialment, al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i a les entitats locals i 

actors d’un territori sobre el seu posicionament respecte de la resta de territoris de 

Catalunya en relació al funcionament del seu mercat de treball i el seu teixit productiu. La 

importància d’aquest índex i del sistema d’indicadors en què es basa rau en facilitar el 

desenvolupament d’una cultura robusta de planificació i d’avaluació de les polítiques 

basades en informació socioeconòmica, ja que permet mesurar el comportament territorial 

en relació als objectius fixats i els conceptes mesurats. Respecte altres índexs 

desenvolupats amb anterioritat destaca, entre d’altres aspectes, el fet que permet analitzar 

qualsevol àmbit territorial conformat per un conjunt de municipis, baixant l’anàlisi a realitats 

subcomarcals o a territoris que conformen més d’una comarca o territoris amb municipis 

de varies comarques. Així, l’índex ISODEL permet fer anàlisis territorials més flexibles al 

d’altres índexs elaborats amb anterioritat. 

L’índex, per tant, s’ha de veure com un instrument que proveeix informació comparable i 

actualitzable a nivell territorial, amb mesures consistents sobre aspectes rellevants per als 

territoris en els àmbits econòmic i social. Ajuda als territoris a mesurar la seva situació i 

comparar-se amb altres de similars i a identificar les seves fortaleses i debilitats en termes 

de mercat de treball i de teixit productiu. Ajuda als territoris a planificar els seu 

desenvolupament econòmic a llarg termini i amb aquesta perspectiva, s’espera que els 

territoris utilitzin els resultats per a guiar les seves estratègies de desenvolupament. En 

definitiva, la importància de l’índex i del seu sistema d’indicadors rau en la capacitat que 

L’índex ISODEL mesura el 

correcte funcionament del 

mercat de treball i del teixit 

productiu a nivell territorial, 

així com l’adequació de la 

força laboral local.  
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mostren a l’hora de justificar o recomanar determinades polítiques i en la construcció de 

relats basats en informació socioeconòmica, ja que permet mesurar el comportament 

territorial en relació a la seva activitat econòmica. 

En el document desenvolupat a continuació s’expliquen, de manera sintètica, la 

metodologia de creació de l’Índex, per passar a fer una conceptualització del mateix que 

permeti explicar què és l’ISODEL, quines dimensions el conformen i com s’interpreta.  

 

Metodologia 

El procés d’elaboració de l’Índex Sintètic d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic Local, 

l’ISODEL, es pot resumir en nou passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ISODEL es construeix en base a un marc conceptual elaborat a partir de l’extensa bibliografia 

existent sobre l’anàlisi del desenvolupament local i regional, adaptant-lo a la realitat econòmica, 

social i territorial catalana. A partir del treball del grup d’experts que ha participat en l’elaboració 

de l’índex, es defineixen les tres dimensions que configuren el concepte de desenvolupament 

local, desagregats en set objectius i es proposen un conjunt d’indicadors que n’aproximen les 

diferents dimensions.  

 

Es porta a terme una anàlisi estadística de cadascun dels indicadors per a corregir errors, 

problemes de manca de dades i biaixos com els causats pels valors extrems, els quals se 

solucionen mitjançant el mètode Winsorization. 

 
S’estableix la direccionalitat dels indicadors i es normalitzen els valors de tots els indicadors 

mitjançant el mètode Min-Màx. Això permet obtenir indicadors comparables entre sí compresos 

entre els valors 0 i 100. 

 
Un cop es disposa dels indicadors normalitzats es procedeix a assignar pesos a cadascun dels 

indicadors, subdimensions, objectius i dimensions que conformen l’índex. 

 
A partir dels pesos assignats es realitza una agregació aritmètica (sistema de ponderació), 

permetent així realitzar una primera aproximació tant al valor total de l’índex sintètic, com als 

diferents nivells que el conformen. Facilitant tant l’anàlisi individual com la comparació entre 

territoris.  

 

1 

3 

4 

5 

6 

S’operativitza l’índex sintètic en base a la disponibilitat dels indicadors proposats. És a dir, 

s’analitza la disponibilitat de cadascun dels indicadors a escala local. Finalment, s’estableix 

l’escala dels indicadors per tal garantir la comparativa entre territoris. 
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Conceptualització de l’ISODEL 

L’índex ISODEL està conformat per sis objectius que descriuen el funcionament dels 

aspectes relacionats amb l’ocupació i el desenvolupament econòmic d’un territori. Aquests 

estan agrupats en tres grups: 

 L’ocupabilitat 

 L’ocupació, cohesió social i pobresa laboral 

 El teixit productiu 

Aquests representen els factors clau per l’anàlisi del funcionament del mercat de treball i el 

teixit productiu. Els dos primers estan centrats en els efectes d’aquest funcionament en 

relació a les persones i, el darrer, en relació a les empreses.  

 

Així, l’estructura de l’ISODEL queda resumida en els següents esquemes: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada construït el model es realitza una anàlisi de la coherència estadística del conjunt. 

Això permet redefinir l’índex sintètic eliminant, traslladant o afegint variables de manera que 

aquest sigui el més acurat possible, evitant afegir variables redundants o amb poca capacitat 

explicativa.  Així mateix, permet ressituar variables en aquelles dimensions on aportin una major 

capacitat explicativa del fenomen estudiat.  

 
Aquest darrer punt pot generar replantejaments del model teòric inicial, introduint canvis en el 

marc conceptual i redefinint l’índex sintètic.  

 
Es construeixen els rànquings definitius a partir dels indicadors i els pesos dels diferents nivells 

d’agregació i es construeixen les sèries de dades que permeten analitzar l’evolució tant absoluta 

com relativa dels indicadors (i de les subdimensions, objectius i dimensions) per cada àmbit 

territorial estudiat respecte als altres àmbits i al conjunt del territori.  

 

7 

8 
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Esquema 1 Dimensions i objectius generals que conformen l’ISODEL 
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L
Ocupabilitat

Obj 1. Una força de treball qualificada i 
ajustada a les necessitats del teixit 

productiu 

Ocupació, cohesió social i 
pobresa laboral

Obj 2. Un mercat de treball generador 
d’oportunitats laborals

Obj 3. Un mercat de treball que afavoreixi 
la participació de col·lectius amb especials 

dificultats d’inserció laboral

Obj 4. Un mercat de treball que afavoreixi 
la qualitat de l’ocupació

Teixit productiu

Obj 5. Una societat emprenedora

Obj 6. Una economia basada en el 
creixement econòmic i la innovació
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Taula Resum dels objectius i pilars que conformen la conceptualització de l’Índex ISODEL 

 

 

Objectiu 1. Una força de treball qualificada i 
ajustada a les necessitats del teixit productiu  

Població adulta amb estudis professionalitzadors 

Seguiment dels estudis professionalitzadors per part 
dels joves 

Seguiment dels estudis universitaris per part dels joves 

Competències TIC 

Coneixements d’idiomes 

 

Objectiu 2. Un mercat de treball generador 
d’oportunitats laborals 

Equilibri funció residencial i productiva 

Accés a l’ocupació 

Incidència de l’atur 

Accessibilitat al lloc de treball  

Treball a distància 

 

Objectiu 3. Un mercat de treball que afavoreixi 
la participació de col·lectius amb especials 
dificultats d’inserció laboral  

Accés al mercat laboral de la població inactiva 

Bretxa en l’accés a l’ocupació entre homes i dones 

Bretxa en l’accés a l’ocupació dels joves 

Bretxa en l’accés a l’ocupació dels treballadors sèniors 
(55 o més anys) 

Bretxa en l’accés a l’ocupació de la població estrangera 

Desigualtat de renda 

Pobresa laboral 

Cobertura de les prestacions per desocupació 

Reinserció aturats/des 

Accés al mercat laboral de la població inactiva 
 

 

Objectiu 4. Un mercat de treball que afavoreixi la 
qualitat de l’ocupació 

Estabilitat laboral: rotació 

Temporalitat 

Parcialitat 

Relació i estabilitat contractual 

Externalització en la gestió dels RRHH 

 

Objectiu 5. Una societat emprenedora 

Iniciativa empresarial 

Iniciativa personal i emprenedoria 

Protecció de les innovacions en la comercialització 

Dimensió empresarial 

Creació d’empresa 

Creació d’ocupació 

 

Objectiu 6. Una economia basada en el creixement 
econòmic i la innovació  

Producció de béns innovadors 

Producció de serveis innovadors 

Desenvolupament serveis TIC 

Desenvolupament serveis R+D+i 

Protecció de les innovacions de procés i producte 
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A continuació es mostra una breu descripció dels objectius que configuren l’índex ISODEL 

que permet una major comprensió del que mesura: 

 

Ocupabilitat 

Objectiu 1. Una força de treball qualificada i ajustada a les necessitats del teixit 

productiu  

L’objectiu 1 mesura el grau d’adequació formativa dels recursos humans d’un territori, a les 

necessitats del seu teixit productiu. Un teixit productiu que ha de fer front a una competència 

creixent i a una economia cada vegada més internacionalitzada i amb una major penetració 

de la digitalització. Per fer-ho, l’objectiu es divideix en dues subdimensions que mesuren 

l’existència de: 

1.1 Una força de treball qualificada mitjançant indicadors de nivell d’estudis assolits 

i de seguiment dels mateixos. 

1.2 Un sistema de reconeixement dels aprenentatges no formals i d’adopció de les 

competències idiomàtiques i en noves tecnològiques que han de permetre 

respondre als reptes del present i el futur. Aquesta dimensió es calcula a partir del 

grau d’extensió de l’ús quotidià de les noves tecnologies i del coneixement de 

llengües estrangeres. 

 

Ocupació, cohesió social i pobresa 

Objectiu 2. Un mercat de treball generador d’oportunitats laborals 

El segon objectiu mesura fins a quin punt el mercat de treball local és generador 

d’oportunitats laborals en base a la seva funció productiva, facilitador de la mobilitat 

geogràfica per tal d’aprofitar les oportunitats d’ocupació d’altres zones, i fins a quin punt els 

desplegament de les infraestructures de telecomunicacions permeten el teletreball.  

Així, es mesura la capacitat de generació d’ocupació del mercat laboral d’un àmbit territorial 

considerant les funcions predominants en un territori (residencial, productiva, etc.), i la 

capacitat de generació d’oportunitats laborals i de reducció de l’atur a través de les diferents 

taxes d’ocupació i atur registrat, la distància entre el lloc de feina i la residència de la 

persona treballadora, o la cobertura d’internet d’altes prestacions.  

S’introdueix així l’anàlisi de la mobilitat generada per motius laborals com a element 

indicador de la proximitat del mercat de treball al lloc de residència i el grau de cobertura 
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d’internet d’altes prestacions per tal de mesurar les potencialitats del mercat de treball per 

a flexibilitzar i descentralitzar els processos productius.  

 

Objectiu 3. Un mercat de treball que afavoreixi la participació de col·lectius amb 

especials dificultats d’inserció laboral 

Tot i que l’accés al mercat laboral és un dels factors determinants en la reducció del risc de 

pobresa, hi ha una creixent proporció de persones assalariades que viuen per sota del 

llindar de la pobresa. L’objectiu 3 mesura la capacitat de generació d’oportunitats del 

mercat laboral per als col·lectius amb major risc d’exclusió social i amb majors dificultats 

per a accedir al mercat de treball. Per fer-ho es divideix l’objectiu en dues subdimensions: 

 3.1 El grau d’exclusió del mercat de treball d’un territori a partir dels diferencials en 

les taxes d’ocupació de diferents grups socials. 

 3.2 El grau en què mercat de treball garanteix un ingrés just i unes condicions 

mínimes de vida, mitjançant l’anàlisi dels nivells de desigualtat en termes de renda, 

la incidència de la pobresa laboral, la taxa de cobertura en cas de pèrdua del lloc 

de feina i la probabilitat de reinserció al mercat de treball. 

 

Objectiu 4. Un mercat de treball que afavoreixi la qualitat de l’ocupació 

L’objectiu 4 introdueix el factor de qualitat de l’ocupació com a factor clau del model de 

desenvolupament d’un territori. Els elements que té en compte són els nivells de rotació i 

d’estabilitat dels llocs de treball, les taxes de temporalitat i parcialitat, el pes de les 

Empreses de Treball Temporal en la contractació, l’import mitjà de les rendes del treball i 

la incidència dels accidents laborals. Aquest conjunt d’indicadors permet obtenir una imatge 

tant estàtica com dinàmica de la qualitat del mercat de treball d’un àmbit territorial. 

 

Teixit productiu 

Objectiu 5. Una societat emprenedora 

El cinquè objectiu mesura fins a quin punt un territori impulsa l’emprenedoria i afavoreix el 

creixement empresarial, entenent ambdós processos com a processos d’innovació i 

creació. L’objectiu es divideix en dues subdimensions: 

5.1 Creació d’un entorn que fomenti l’esperit emprenedor a partir del nombre 

d’empreses respecte a la població en edat de treballar, la taxa d’autoocupació i el 

grau de protecció de les innovacions comercials.  
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5.2 Creació d’entorns competitius i de suport a la innovació que impulsin el 

creixement empresarial i que reforcin el posicionament competitiu de les iniciatives 

empresarials del territori. L’avaluació d’aquests aspectes es porta a terme 

mitjançant l’anàlisi del dinamisme empresarial, de la capacitat de creació de llocs 

de treball i del perfil empresarial predominant a través de l’evolució quinquennal dels 

establiments segons divisió econòmica. 

 

Objectiu 6. Una economia basada en el creixement econòmic i la innovació  

Més enllà de la creació d’ocupació de qualitat i del creixement empresarial, l’objectiu 6 

mesura fins a quin punt l’estructura productiva d’un àmbit territorial està enfocada cap a 

l’economia del coneixement, com a element central en la millora de la competitivitat, del 

creixement econòmic i de la millora de la condicions de vida. Es divideix en dues 

subdimensions que mesuren les potencialitats per a la innovació i l’existència d’un teixit 

productiu basat en la tecnologia i el coneixement. 

6.1 Potencialitats i intensitat d’ús de la tecnologia i el coneixement en els processos 

productius, per tal d’establir el nivell de competitivitat i de capacitat d’innovació que 

han de permetre competir internacionalment al teixit empresarial local a través de 

la proporció de llocs de treball en indústries de mitjana–alta tecnologia i llocs de 

treball intensius en coneixement. 

6.2 Capacitat creadora de l’entorn econòmic a partir del pes de sectors estratègics 

com les tecnologies de la informació i la recerca i el desenvolupament, i la 

materialització dels processos d’innovació  a partir del nombre de patents per milió 

d’habitants. 
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Selecció dels indicadors 

Un element central en la construcció d’índexs sintètics robustos és la selecció dels 

indicadors que han de conformar el conjunt del model. Ha de ser el resultat de la 

combinació d’un marc teòric que doti de sentit al conjunt i d’una anàlisi estadística que 

corrobori la solidesa i la fiabilitat del mateix. Així, per a la definició del model ISODEL s’han 

seleccionat els següents indicadors: 

Taula 1 Relació de subíndex, dimensions, subdimensions i indicadors 
 

Obj 1. Una força de treball qualificada i ajustada a les necessitats del teixit productiu  

Aprenentatges no formals 

ind.01 Percentatge de persones de 16-64 anys que fan servir habitualment un ordinador, portàtil o tauleta (%).  

ind.02 Percentatge de població nacional 16-64 anys que parla algun idioma estranger ( % ) [ Perfectament o bé ].  

Força de treball qualificada 

ind.03 Proporció de població 25-64 anys amb estudis d’FP o Universitaris (%) 

ind.04 Taxa bruta d’escolarització 16-19 anys a la FP (CFGM i CFGS) (%) 

ind.05 Taxa bruta d’escolarització 18-24 anys als estudis universitaris (%) 

Obj 2. Un mercat de treball generador d’oportunitats laborals 

Oportunitats laborals 

ind.06 Ràtio llocs de treball localitzats / Població 16-64 anys (%) 

ind.07 Taxa d’ocupació registral 16-64 anys (%) 

ind.08 Taxa d’atur registral (%) 

ind.09 Proporció d’ocupats que treballen a menys de 30 minuts del domicili (%)  

ind.10 Proporció de població amb cobertura d’internet d’altes prestacions (%) 

Obj 3. Un mercat de treball que afavoreixi l’accés de col·lectius que tenen especials dificultats d’inserció laboral  

Inclusivitat  

ind.11 Proporció d’aturats que no han treballat amb anterioritat sobre el total (%) 

ind.12 Diferència en les taxes d’ocupació d’homes i dones (p.p.) 

ind.13 Diferència en les taxes d’ocupació 30-44 anys respecte els menors de 30 anys  (p.p.) 

ind.14 Diferència en les taxes d’ocupació 30-44 anys respecte dels majors de 54 anys (p.p.) 

ind.15 Diferència en les taxes d’ocupació de la població nacional respecte l’estrangera (p.p.) 

Integració social 

ind.16 Desigualtat de renda segons fonts tributàries (0-100) 

ind.17 Percentatge de rendes del treball inferiors al 60% de la mediana catalana (%) 

ind.18 Taxa de cobertura (%) 

ind.19 Proporció d’atur registrat de molt llarga durada (%) 

Obj 4. Un mercat de treball que afavoreixi la qualitat de l’ocupació 

Qualitat ocupació 

ind.20 Ràtio entre el nombre de contractes temporals realitzats i els llocs de treball localitzats 

ind.21 Taxa de temporalitat (%) 

ind.22 Taxa de parcialitat (%) 

ind.23 Proporció de contractes de molt curta durada sobre el total de contractes temporals (%) 

ind.24 Proporció de contractes gestionats per ETT (%) 

ind.25 Import mitjà de les rendes del treball (€) 

ind.26 Índex d’incidència d’accidents laborals (x 100 mil afiliacions al RGSS) 

Obj 5. Una societat emprenedora que impulsi la innovació i l’economia social 

Actitud emprenedora 

ind.27 Nombre de noves empreses respecte la població 16-64 anys. (x 10 mil hab.) 

ind.28 Taxa d’autoocupació (%) 

ind.29 
Núm. sol·licituds de marques i dissenys industrials presentades via estatal en relació als llocs de treball 
localitzats (x 1 milió llocs) 

Creixement i consolidació empresarial 

ind.30 Dimensió mitjana dels establiments  (núm. treballadors) 

ind.31 Variació quinquennal en el nombre d’establiments (%) 

ind.32 Variació ocupació darrers 5 anys (%) 
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Obj 6. Una economia basada en el coneixement i el creixement econòmic  

Economia coneixement i tecnologia 

ind.33 Proporció de llocs de treball en indústries de mitjana-alta tecnologia (%) 

ind.34 Proporció de llocs de treball intensius en coneixement (%) 

Innovació i competitivitat 

ind.35 Llocs de treball en serveis de tecnologies de la informació (x 10 mil llocs) 

ind.36 Llocs de treball en recerca i desenvolupament (x 10 mil llocs) 

ind.37 
Núm. sol·licituds de patents i models d’utilitat presentades via estatal en relació als llocs de treball 
localitzats (x 1 milió llocs) 

 

Un cop conceptualitzat el model, l’Índex ISODEL ha estat sotmès a una auditoria on s’ha 

valorat la coherència i robustesa de l’índex. Els resultats obtinguts en l’auditoria mostren 

que els indicadors que conformen l’Índex ISODEL s’aproximen en bona mesura al fenomen 

que volen explicar.  

Els resultats d’aquests anàlisis es poden consultar en profunditat en l’informe metodològic 

complert del Índex ISODEL  

Com interpretar els resultats? 

Els resultats es mostren en format rànquing amb valors d’entre 0 i 100 en funció del seu 

posicionament. Per determinar aquests valors s’estableix una relació min-màx per a cada 

un dels indicadors analitzats, on s’assigna un valor 100 al territori amb els resultats més 

positius i un valor 0 al territori amb els resultats més negatius i, en funció de la distància, 

s’estableixen les correlacions per determinar els valors de la resta de territoris. 

Tanmateix, aquets indicadors es reagrupen en dimensions que conformen els sis objectius 

exposats anteriorment i cada un d’aquests aporta un pes ponderat que determina la seva 

influència en la construcció final de l’índex.  

Alhora, amb els resultats obtinguts en el càlcul de l’índex sintètic ISODEL, s’estableix per 

defecte un rànquing comarcal que permet comparar territoris. Com aspecte positiu, 

destacar que el grau mínim de segregació que permet l’índex ISODEL és el municipal. Això 

permet configurar els territoris a analitzar sota demanda a través de la suma de municipis.   
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Comarca   índex   Ranq   Comarca   índex   Ranq  
 Barcelonès   67,9   1   Urgell   48,8   22  
 Gironès   58,3   2   Alt Empordà   48,5   23  
 Vallès Occidental   56,9   3   Conca de Barberà   47,6   24  
 Baix Llobregat   56,3   4   Garraf   47,4   25  
 Osona   55,6   5   Moianès   47,0   26  
 Tarragonès   55,0   6   Anoia   44,3   27  
 Segarra   54,7   7   Selva   44,3   28  
 Segrià   53,8   8   Garrigues   42,8   29  
 Pla de l'Estany   53,4   9   Baix Ebre   42,5   30  
 Garrotxa   52,8   10   Noguera   42,3   31  
 Alt Camp   52,1   11   Baix Empordà   42,2   32  
 Vallès Oriental   52,1   12   Pallars Jussà   42,1   33  
 Ripollès   51,9   13   Alt Urgell   41,6   34  
 Maresme   51,9   14   Montsià   40,7   35  
 Bages   51,8   15   Priorat   40,6   36  
 Alt Penedès   51,7   16   Berguedà   39,7   37  
 Pla d'Urgell   50,9   17   Ribera d'Ebre   39,2   38  
 Baix Camp   50,6   18   Terra Alta   37,8   39  
 Val d'Aran   50,5   19   Alta Ribagorça   37,1   40  
 Cerdanya   49,3   20   Baix Penedès   37,0   41  
 Solsonès   48,9   21   Pallars Sobirà   36,3   42  

 

 

Disposar d’un anàlisi amb un nivell de detall a nivell d’indicador ens permet realitzar 

diverses explotacions del índex, el que es tradueix en la possibilitat de poder explotar i 

ranquejar per comparar territoris, no només amb l’índex final, sinó que també per a cada 

un dels sis objectius i els seus respectius indicadors.   
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Rànquing comarcal per objectius ISODEL 

 

 

Alhora, al tractar-se d’anàlisis plurianuals, també es possible observar l’evolució anual dels 

territoris i detectar possibles tendències. Els resultats mostren tant el seu posicionament 

en el rànquing comarcal com el valor obtingut en l’índex sintètic ISODEL. 

 

Obj 1. Una 
força de treball 
qualificada i 
ajustada a les 
necessitats del 
teixit productiu 

Obj 2. Un 
mercat de treball 
generador 
d’oportunitats 
laborals 

Obj 3. Un mercat de 
treball que 
afavoreixi la 
participació de 
col·lectius amb 
especials dificultats 
d’inserció laboral 

Obj 4. Un mercat 
de treball que 
afavoreixi la 
qualitat de 
l’ocupació 

Obj 5. Una 
societat 
emprenedora  

Obj 6. Una 
economia 
basada en el 
el creixement 
econòmic i la 
innovació 

       
 Barcelonès  1 18 7 4 1 2 

 Gironès  6 4 30 11 6 9 
 Vallès 

Occidental  13 21 38 2 2 1 
 Baix Llobregat  20 17 13 8 4 3 

 Osona  19 6 10 3 14 14 
 Tarragonès  5 25 15 12 8 11 

 Segarra  16 2 6 6 23 33 
 Segrià  7 10 19 17 21 10 

 Pla de l'Estany  17 3 8 41 20 7 
 Garrotxa  35 7 3 20 18 19 
 Alt Camp  3 19 26 35 15 6 

 Vallès Oriental  28 16 33 22 9 4 
 Ripollès  21 5 4 1 37 29 

 Maresme  9 39 35 5 5 8 
 Bages  23 15 16 25 12 5 

 Alt Penedès  37 13 31 18 3 13 
 Pla d'Urgell  10 1 23 32 31 26 
 Baix Camp  4 24 36 15 19 12 
 Val d'Aran  31 12 1 9 25 39 
 Cerdanya  38 14 2 23 17 31 
 Solsonès  12 8 32 14 35 25 

 Urgell  14 9 34 26 26 21 
 Alt Empordà  29 34 9 10 13 20 

 Conca de 
Barberà  8 11 17 42 30 16 
 Garraf  18 41 22 29 7 17 

 Moianès  24 28 5 13 28 37 
 Anoia  39 30 27 21 22 15 
 Selva  36 38 11 24 16 24 

 Garrigues  22 20 28 30 38 30 
 Baix Ebre  15 27 40 38 27 23 

 Noguera  26 23 20 16 40 36 
 Baix Empordà  41 33 21 7 24 27 
 Pallars Jussà  11 40 12 19 39 34 

 Alt Urgell  32 36 29 27 33 28 
 Montsià  34 32 37 37 29 22 
 Priorat  27 29 39 40 11 42 

 Berguedà  30 37 25 36 36 35 
 Ribera d'Ebre  2 31 41 28 41 32 

 Terra Alta  25 26 42 33 32 40 
 Alta Ribagorça  33 22 14 34 42 38 
 Baix Penedès  40 42 18 31 10 18 

 Pallars Sobirà  42 35 24 39 34 41 
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Per ajudar a la interpretació s’estableix un sistema semàfor que indica el posicionament del 

territori en el rànquing respecte a la resta de territoris de Catalunya.  

 Verd: Entre les posicions 1 i 10 

 Groc: Entre les posicions 11 i 20 

 Vermell: Entre les posicions 21 i 30 

 Negre: Entre les posicions 31 i 42 

 

 

Aquest anàlisi plurianual permet no només observar com evoluciona un territori determinat 

comparativament amb la resta de territoris sinó que, a més, permet comprovar l’evolució 

del índex en cada una de les dimensions, objectius i indicadors. Tanmateix, la taula de 

resultats en detall permet observar l’evolució del valor de cada un dels indicadors analitzats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pàgina 15 de 21 

#SOCalteucostat 

 

 

Nota: En verd aquells indicadors que es disposen en un nivell de desagregació comarcal i no municipal.  

 

Acompanya a l’ISODEL un conjunt d’indicadors de contextualització que recullen les 

especificitats i elements que incideixen en el comportament del mercat de treball i del teixit 

productiu local, malgrat que no responen a cap dels objectius considerats.  

Aquests s’han resumit en el següents punts: 

 Efectes demogràfics en la força de treball 

 Especialitzacions productives i diversificació econòmica 

 Comportament sectorial: PIB, VAB sectorial i evolució sectorial de l’ocupació. 

 Import anual assignat a les diverses PAO per part del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya. 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Proporció de població 25-64 anys amb estudis d’FP o Universitaris (%) 4 4 4 4 4 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7

Taxa bruta d’escolarització 16-19 anys a la FP (CFGM i CFGS) (%) 22 21 20 20 15 44,4 44,5 42,9 42,9 42,8

Taxa bruta d’escolarització 18-24 anys als estudis universitaris (%) 19 17 15 15 12 29,5 29,8 29,6 28,7 30,4

Percentatge de persones de 16-64 anys que fan servir habitualment un 

ordinador, portàtil o tauleta ( % ). 
7 10 22 21 21 67,9 64,4 60,4 59,3 59,3

Percentatge de població nacional 16-64 anys que parla algun idioma 

estranger ( % ) [ Perfectament o bé ]. 
35 37 40 34 34 22,9 22,1 21,9 27,0 27,0

Ràtio llocs de treball localitzats / Població 16-64 anys (%) 20 20 20 18 19 52,0 54,3 55,9 58,9 59,8

Taxa d’ocupació registral 16-64 anys (%) 18 15 14 12 13 60,4 62,4 64,4 66,1 66,5

Taxa d’atur registral (%) 25 24 23 19 18 15,4 13,3 11,4 10,3 9,8

Proporció d’ocupats que treballen a menys de 30 minuts del domicili 

(%) 
37 37 37 37 37 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2

Proporció de població amb cobertura d’internet d’altes prestacions (%) 4 3 3 2 3 64,1 71,7 92,1 97,1 96,8

Proporció d’aturats que no han treballat amb anterioritat sobre el total 

(%)
24 26 25 27 25 6,3 6,5 6,6 6,7 6,6

Diferència en les taxes d’ocupació d’homes i dones (p.p.) 21 17 19 19 16 8,1 8,2 8,3 8,3 7,6

Diferència en les taxes d’ocupació 30-44 anys respecte els menors de 

30 anys  (p.p.)
32 29 31 27 30 30,4 29,6 29,1 28,8 28,9

Diferència en les taxes d’ocupació 30-44 anys respecte dels majors de 

54 anys (p.p.)
41 40 40 38 37 22,7 22,3 21,0 19,0 16,1

Diferència en les taxes d’ocupació de la població nacional respecte 

l’estrangera (p.p.)
17 22 27 25 24 21,3 20,1 17,8 17,5 18,0

Desigualtat de renda segons fonts tributàries (0-100) 11 11 11 11 11 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8

Percentatge de rendes del treball inferiors al 60% de la mediana 

catalana (%)
5 5 5 5 5 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1

Taxa de cobertura (%) 16 15 18 15 14 51,3 48,0 46,9 47,0 48,0

Proporció d’atur registrat de molt llarga durada (%) 26 24 26 24 20 26,9 26,4 25,9 23,7 21,8

Ràtio entre el nombre de contractes temporals realitzats i els llocs de 

treball localitzats
11 14 14 12 11 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0

Taxa de temporalitat (%) 1 2 2 1 1 24,0 24,8 25,5 25,3 24,5

Taxa de parcialitat (%) 13 12 15 18 18 22,8 23,0 22,8 22,2 21,9

Proporció de contractes de molt curta durada sobre el total de 

contractes temporals (%)
23 26 27 27 29 31,6 32,0 33,7 34,5 36,6

Proporció de contractes gestionats per ETT (%) 28 29 34 35 35 26,1 27,4 29,3 30,8 31,3

Import mitjà de les rendes del treball (€) 4 4 3 4 3 19.181,50 19.299,76 20.249,30 20.757,25 21.351,70

Índex d’incidència d’accidents laborals (x 100 mil afiliacions al RGSS) 20 17 13 14 13 4.100,0 4.203,6 4.109,8 4.148,1 4.232,2

Nombre de noves empreses respecte la població 16-64 anys. (x 10 mil 

hab.)
17 14 16 14 15 28,3 33,7 27,3 26,5 26,3

Taxa d’autoocupació (%) 41 41 41 41 42 16,0 15,5 15,0 14,6 14,3

Núm. sol·licituds de marques i dissenys industrials presentades via 

estatal en relació als llocs de treball localitzats (x 1 milió llocs) [mitjana 

darrers 3 anys]

18 18 17 19 19 2.311,1 2.389,2 2.388,8 2.240,3 2.185,7

Dimensió mitjana dels establiments  (núm. treballadors) 5 5 5 5 5 10,4 10,7 11,1 11,6 11,9

Variació quinquennal en el nombre d’establiments (%) 9 12 7 8 9 -1,5 2,0 7,4 11,1 9,4

Variació ocupació darrers 5 anys (%) 8 5 10 5 4 -1,0 5,2 13,1 21,8 21,8

Proporció de llocs de treball en indústries de mitjana-alta tecnologia 

(%)
8 10 10 10 9 4,7 4,6 4,5 4,6 4,6

Proporció de llocs de treball intensius en coneixement (%) 11 12 12 11 10 17,0 17,7 18,1 18,4 18,6

Llocs de treball en serveis de tecnologies de la informació (x 10 mil 

llocs)
4 4 4 4 4 124,6 129,7 130,3 144,6 158,1

Llocs de treball en recerca i desenvolupament (x 10 mil llocs) 6 8 10 11 13 73,8 48,6 40,3 37,9 35,9

Núm. sol·licituds de patents i models d’utilitat presentades via estatal 

en relació als llocs de treball localitzats (x 1 milió llocs) [mitjana darrers 

3 anys]

12 11 7 12 5 495,1 421,1 408,1 334,5 313,6

Obj 6. Una 

economia 

basada en el 

coneixement i la 

innovació 

Economia 

coneixement i 

tecnologia

Innovació i 

competitivitat

Obj 3. Un 

mercat de 

treball que 

afavoreixi 

l’accés, la 

permanència i 

la promoció de 

col·lectius que 

tenen especials 

dificultats 

d’inserció 

laboral 

Inclusivitat 

Integració social

Obj 4. Un 

mercat de 

treball que 

afavoreixi la 

qualitat de 

l’ocupació

Qualitat 

ocupació

Obj 5. Una 

societat 

emprenedora

Actitud 

emprenedora

Creixement i 

consolidació 

empresarial

Obj 2. Un 

mercat de 

treball 

generador 

d’oportunitats 

laborals

Oportunitats 

laborals

Dimensió Subdimensió Indicador
Ranq/42 Valor

Obj 1. Una força 

de treball 

qualificada i 

ajustada a les 

necessitats del 

teixit productiu 

Força de treball 

qualificada

Aprenentatges 

no formals
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 Recursos econòmic-productius: accés als mercats, usos del sòl, recursos naturals i 

ambientals, infraestructures bàsiques, infraestructures de transport i logístiques, 

equipaments de recolzament a la producció, organització empresarial, etc. 

 

A mode d’exemple es mostren a continuació: 
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Contextualització 1/3

Tendències demogràfiques

Població Índex de recanvi de la població en edats actives (pob 60-64/pob 16-19)
Núm. Persones (milers) Var (%) Núm. Persones índex de recanvi

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel web de l'Idescat Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel web de l'Idescat

Població de nacionalitat estrangera Taxa d'estrangeria (%)
Núm. Persones Var (%) Percentatge 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel web de l'Idescat Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel web de l'Idescat

Evolució econòmica

Producte interior brut pm (PIB) Renda familiar disponible bruta (RFDB)
PIB (milions d'euros) Var (%) RFDB milions d'euros) Var (%)

Nota: Agregat del municipis de 5 mil o més habitants Nota: Agregat del municipis de 5 mil o més habitants

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel web de l'Idescat Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel web de l'Idescat

Afiliacions RGSS i RETA segons ubicació del compte de cotització Comptes de cotització
Núm. afiliacions (milers) Var (%) Núm. comptes Var (%)

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Observatori del Treball i Model Productiu Font: Elaboració pròpia a partir de l'Observatori del Treball i Model Productiu
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Contextualització 2/3

Evolució econòmica (continuació)

Afiliats RGSS i RETA segons residencia padronal de l'afiliat Atur registrat
Núm. afiliats RGSS i RETA Var (%) Núm. persones Var (%)

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Observatori del Treball i Model Productiu Font: Elaboració pròpia a partir de l'Observatori del Treball i Model Productiu

Mix i especialització sectorial

Afiliacions RGSS i RETA per secció d'activitat econòmica . (2018) Afiliacions RGSS i RETA per secció d'activitat econòmica (%) . (2018)

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Observatori del Treball i Model Productiu

Nota: Es proporciona la informació dels municipis de 4 mil o més habitants. Nota: Es proporciona la informació dels municipis de 4 mil o més habitants.

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Observatori del Treball i Model Productiu Font: Elaboració pròpia a partir de l'Observatori del Treball i Model Productiu

VAB per sectors (milions d'euros). (2016) VAB per sectors (%). (2016)

Nota: Es proporciona la informació dels municipis de 5 mil o més habitants. Nota: Es proporciona la informació dels municipis de 5 mil o més habitants.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel web de l'Idescat Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel web de l'Idescat
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Informe Metodològic del Índex ISODEL 

Per a més informació detallada sobre el procés de construcció del Índex ISODEL podeu 

consultar l’informe metodològic complert realitzant una petició a través de la bústia de 

correu electrònic de l’Àrea de Gestió del Coneixement Especialitzat del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya: 

gestio.coneixement.soc@gencat.cat 

 

 

 

 

 

Contextualització 3/3

Usos del sòl i model urbanístic

Sol urbà Sol urbà destinat a activitat econòmica

Superficie (ha.) Var (%) Superficie (ha.) Var (%)

Font: Elaboració pròpia a partir d dades del Departament de Territori i Sostenibilitat Font: Elaboració pròpia a partir d dades del Departament de Territori i Sostenibilitat

Usos del sol (2018) Preu habitatge de compravenda per m2 (€)

Preu/m2 Var (%)

Font: Elaboració pròpia a partir d dades del Departament de Territori i Sostenibilitat Font: Elaboració pròpia a partir d dades del Departament de Territori i Sostenibilitat
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Indicadors i fonts d’informació. 

Proveïdor d'informació Descripció / Unitat de mesura 

AEAT Declaracions renda 
 

Ingressos salarials nets 

Agència de l'Habitatge de 
Catalunya 

Preu habitatge de compravenda (milers d'€) 

 

Superfície total dels habitatges de compravenda 

Departament Territori i 
sostenibilitat 

Sol no urbanitzable [protecció i protecció sectorial] (ha.) 

 

Sol total (ha.) 
 

Sol urbà (ha.) 
 

Sol urbà destinat a activitat econòmica (ha.) 

EGM Baròmetre 
Catalunya 

Percentatge de persones de 16-64 anys que fan servir habitualment un ordinador, 
portàtil o tauleta ( % ).  

 

Percentatge de població nacional 16-64 anys que parla algun idioma estranger ( % ) [ 
Perfectament o bé ].  

Google Maps Distància a la ciutat de 50 mil habitants més propera (temps) 

IDESCAT Afiliacions RETA segons residencia padronal de l'afiliat 
 

Afiliacions RGSS i RETA segons ubicació del compte de cotització 
 

Afiliats RGSS i RETA segons residencia padronal de l'afiliat 
 

Afiliats RGSS i RETA segons residencia padronal de l'afiliat (16-29 anys) 
 

Afiliats RGSS i RETA segons residencia padronal de l'afiliat (30-44 anys) 
 

Afiliats RGSS i RETA segons residencia padronal de l'afiliat (55-64 anys) 
 

Afiliats RGSS i RETA segons residencia padronal de l'afiliat (dones) 
 

Afiliats RGSS i RETA segons residencia padronal de l'afiliat (nacionalitat estrangera) 
 

Alumnes matriculats segons residència (CFGS i CFGM) 
 

Alumnes matriculats segons residència a les universitats catalanes 
 

Atur registrat 
 

Producte interior brut 
 

Renda bruta familiar disponible 
 

Superfície municipal (ha.) 
 

VAB per sectors i subsectors (11 epígrafs) 

IDESCAT. Departament 
de Treball, Afers socials i 
Famílies 

Desigualtat de renda (índex 100) 

 

Percentatge de rendes del treball inferiors al 60% de la mediana catalana (%) 
 

Taxa cobertura prestació per desocupació 

IDESCAT. Padró 
d’habitants 

Població 

 

Població 16-19 anys 
 

Població 16-29 anys 
 

Població 16-64 anys 
 

Població 16-64 anys (dones) 
 

Població 30-44 anys 
 

Població 55-64 anys 
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Proveïdor d'informació Descripció / Unitat de mesura 
 

Població 60-64 anys 
 

Població de nacionalitat estrangera 
 

Població de nacionalitat estrangera 16-64 anys 

INE. Cens de població 
2011 

Índex de segregació sectorial per sexes 

 

Població 18-24 anys 
 

Població 25-64 anys  
 

Població 25-64 anys amb estudis d’FP o Universitaris  
 

Població ocupada que treballa a menys de 30 min. del domicili 
 

Població ocupada total 

Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme 

Cobertura de banda ampla FTTH (fibra òptica) 

Observatori del Treball i 
Model Productiu 

Afiliacions al RGSS en empreses mitjanes i grans [de 51 o més treballadors]  

 

Afiliacions RGSS segons ubicació del compte de cotització 
 

Atur registrat sense ocupació anterior (SOA) 
 

Aturats registrats de durada superior a 2 anys 
 

Comptes de cotització 
 

Contractes de treball 
 

Contractes de treball de durada inferior a 1 mes 
 

Contractes de treball per ETT 
 

Contractes de treball temporals 

 Demandants d'ocupació 
 

Índex d’incidència d’accidents laborals x 100.000 afiliacions al RGSS 
 

Índex de diversificació 
 

Llocs de treball en recerca i desenvolupament per cada 10 mil llocs 
 

Llocs de treball en serveis de tecnologies de la informació per cada 10 mil llocs 
 

Persones participants en accions d'assessorament empresarial 
 

Proporció de llocs de treball en indústries de mitjana-alta tecnologia  
 

Proporció de llocs de treball intensius en coneixement  

Oficina Española de 
Patentes y Marcas 

Núm. Sol·licituds de dissenys industrials presentades via estatal 

 

Núm. sol·licituds de marques presentades via estatal  
 

Núm. sol·licituds de models d’utilitat presentades via estatal  
 

Núm. sol·licituds de patents presentades via estatal  

Registre Mercantil 
(CAMERDATA) 

Societats constituïdes 

 


