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0. Objectiu de l'estudi

La idea bàsica de la investigació és contrastar fins a quin 
punt l’empresa de l’AUG presenta la nova forma 
estratègica i organitzativa en xarxa

Estudiar la presència de les noves fonts de productivitat i 
competitivitat, com a mecanisme imprescindible per a 
sortir de la crisi econòmica actual i per a endinsar amb èxit 
el teixit productiu del territori a l’economia del segle XXI.



  



  



  

L’AUG integra els municipis següents: 
Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Canet d’Adri, Celrà, Cervià de Ter, Colomers, Flaçà, 
Fornells de la Selva, Garrigoles, Girona, Juià, Llambilles, Madremanya, Palol de 
Revardit, Quart, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant 
Martí Vell, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis, Sant Martí de Llémena, Sarrià de 
Ter, i Vilablareix. 

En segon lloc, s’han considerat les capitals de comarca, és a dir: 
Figueres, La Bisbal d’Empordà, Puigcerdà, Olot, Banyoles, Ripoll, Santa Coloma de 
Farners. 

En tercer lloc, també hem considerat els municipis grans de la demarcació, inclosa 
l’estacionalitat, amb l’objectiu de copsar les fonts competitives de les ciutats de la 
costa. 
Aquests municipis són: Blanes, Castell-Platja d’Aro, L’Escala, Lloret de Mar, Palamós, 
Palafrugell, Roses, Sant Feliu de Guíxols, i Torroella de Montgrí. 

Finalment, es consideren la resta de municipis de la demarcació.



  



  

1- Estructura empresarial a l'AUG



  

2- L’empresa de l’AUG, l’entorn i la crisi econòmica



  

2- L’empresa de l’AUG, l’entorn i la crisi econòmica



  

3- La formació, el treball i els salaris a l’empresa de l’AUG
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3- La formació, el treball i els salaris a l’empresa de l’AUG



  

4- La innovació i l’ús de les TIC a l’empresa de l’AUG



  

4- La innovació i l’ús de les TIC a l’empresa de l’AUG



  

5- La productivitat i la competitivitat a l'AUG



  

Les primeres dades sobre productivitat



  

Les primeres dades sobre competitivitat



  



  

Observatori de Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació de Girona (OTIC)

www.otic.cat
info@otic.cat

Amb el suport de:
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