


 CELIR com a Càtedra universitat-empresa URV 

(2010-2016) 

 Recolzament institucional (partners): DIPTA, 

AJUNTAMENT TORTOSA I AJUNTAMENT 

AMPOSTA 

 Dinamització Econòmica Territorial 

Organització i participació esdeveniments 

(Jornades, Conferències, Trobada Economia, 

Cursos Estiu, Fòrum ...) 

 Les activitats de xarxa ... 

 Instrument per a la transferència de coneixement 

  - Els Butlletins Trimestrals ... 

  - Les Fitxes Laborals 

  - Les Enquestes de Clima Empresarial 

  - i els Informes Economia Local ... 



 IEL 2015 com a recopilatori del succeït a 

l’economia de les Terres de l’Ebre al llarg de l’any 

 Anàlisi de diferents dimensions econòmiques en 

els diferents capítols amb variades fonts 

informació: empreses, primari, indústria, turisme, 

serveis públics i demografia 

 Participació de diferents professors de la URV, 

procedents de tres departaments diferents 

 Voluntat d’oferir informació i anàlisi al servei dels 

agents socio-econòmics i la seva presa de 

decisions 

 



 EVOLUCIÓ EN L’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 
(Taxa de variació interanual, en%) 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa I Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya 



AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER SECTORS 
(Taxa de variació interanual, en%) 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat 
de Catalunya 



 
 
 

 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat 
de Catalunya. 

 

ATUR REGISTRAT 
(Taxa de variació interanual, en%) 



 

 
 
ATURATS A LES TERRES DE L’EBRE SEGONS TRAMS D’EDAT, QUART 
TRIMESTRE DEL 2015 
(Persones i percentatges) 
 

Tram d’edat Mitjana aturats Variació interanual 
Contribucions al 
creixement (%) 

Menors de 20 225 6,0% 0,1% 

De 20 a 24 634 -13,3% -0,7% 

De 25 a 29 1081 -9,9% -0,8% 

De 30 a 34 1243 -20,1% -2,2% 

De 35 a 39 1606 -15,6% -2,1% 

De 40 a 44 1634 -13,3% -1,8% 

De 45 a 49 1733 -10,5% -1,4% 

De 50 a 54 1738 -9,0% -1,2% 

De 55 a 59 1896 -1,7% -0,2% 

De 60 a 64 1118 4,4% 0,3% 

Total  12908 -9,9% -9,9% 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat 
de Catalunya. 



ATURATS A LES TERRES DE L’EBRE SEGONS NIVELL DE FORMACIÓ ASSOLIT, 
QUART TRIMESTRE DEL 2015 
(Persones i percentatges) 
 

 
NIVELL FORMATIU ASSOLIT 

Mitjana  
Aturats 

 

Variació  
interanual (%) 

 

Contribucions  
al creixement (%) 

 
Sense estudis 300 -15,2% -0,4% 

Estudis primaris incomplets 423 -16,6% -0,6% 

Estudis primaris complets 798 -13,2% -0,8% 

Programes formació professional 
– Estudis secundaris 1205 -8,6% -0,8% 

Educació general – Estudis 
secundaris 8724 -8,9% -5,9% 

Tècnics - professionals superiors-
Estudis post-sec 785 -13,0% -0,8% 

Universitaris primer cicle – 
Estudis post- secundaris 211 -28,0% -0,6% 
Universitaris segon i tercer cicle - 
Estudis post-sec 457 -1,0% 0,0% 

Altres estudis post-secundaris 5 77,8% 0,0% 

Total 12908 -9,9% -9,9% 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat 
de Catalunya. 



 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat 
de Catalunya. 

EVOLUCIÓ DE LA DURADA DELS CONTRACTES TEMPORALS, TERCER 
TRIMESTRE 2014-2015  



 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Anuari Comarcal 2015, Catalunya Caixa 

CREIXEMENT PIB TERRES EBRE VERSUS CATALUNYA, 2011-2014 



 

 2011 2012 2013 2014 2010-2014 

Baix Ebre -4,33% -4,38% -1,82% 1,23% -9,08% 

Montsià -4,16% -5,05% 1,37% 1,77% -6,12% 

Ribera d'Ebre -1,68% -1,40% -2,33% -7,22% -12,15% 

Terra Alta -3,77% -7,11% -1,32% -2,37% -13,88% 

Terres de l'Ebre -3,11% -3,31% -1,38% -2,77% -10,17% 

Catalunya -0,26% -1,72% -0,48% 1,52% -0,96% 

 

Font: Anuari Comarcal 2015, Catalunya Caixa 

CREIXEMENT PIB PER  COMARQUES EBRENQUES, 2011-2014 



Àmbits d’actuació diana en que caldria ser especialment transformadors: 

 

1.- Una Governança territorial eficient: una governança territorial basada en 

els principis de cooperació, de co-rresponsabilització i d'eficiència global, fugint 

de l'atomització i els localismes. 

2.- Una Estructura Productiva més equilibrada i moderna: prioritzar 

actuacions en sectors emergents i amb capacitats endògenes (agroalimentari, 

turisme, TICs, logística, serveis gent gran, p.ex.) 

3.- Una dinamització de la Recerca e Innovació: un plantejament ambiciós 

en l'àmbit de la creació d'un sub-sistema local d'innovació i  de recerca, 

connectat amb les empreses i als sectors existents al territori. 

4. Una Formació adaptada: una formació vinculada amb les necessitats 

empresarials i amb criteris d'optimització territorial en el seu disseny i 

programació. 



5.- Una política d'emprenedoria selectiva e integrada: impulsar una política 

de foment emprenedoria atenent a la seva especialització sectorial i per tipus 

d'activitat. En aquest cas, seria raonable que els vivers existents actuessin en 

xarxa, amb estratègies coordinades, i tendissin a especialitzar-se sectorialment 

(o per tipologies d'activitats).  

6.- Una política d'espais empresarials diferent: impulsar una estratègia de 

promoció dels espais empresarials integrada (p. ex. mancomunicació per 

zones), amb criteris d'especialització geogràfica i selectiva.  

7.- Unes Infraestructures de transport millorades: actuar amb una visió 

territorial de les inversions necessàries, proposables de manera concertada a 

nivell territorial i seguint criteris de maximització de l'impacte.  

8.- Per una política de Marca territorial: impulsar una estratègia integral de 

marca territorial econòmica, degudament consensuada i participada, que 

impliqui la creació d'un consell de marca i la seva gestió.  



GRÀCIES!!! 


