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Nº 104 octubre 2020 

 

EFECTES DE LA COVID19 SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE SABADELL 

 

 Aquesta anàlisi realitzada pel CIESC sobre el l’abast de l’impacte 

socioeconòmic de la Covid-19 en les activitats econòmiques  de Sabadell 

permet identificar les diferències dels seus efectes segons tipus d’activitat. 

 

 L’anàlisi ens confirma que es donen dos ritmes de recuperació davant 

l’impacte de la Covid-19: un de més ràpid que correspon al dels serveis 
d’hostaleria, comerç i construcció; per contra hi ha un ritme mes lent de 
recuperació que afecta la indústria i els serveis professionals i 
empresarials. 
 

 Les dades adjuntes que comparen l’evolució dels llocs de treball i del 

nombre d’empreses per activitats confirmen que el segon trimestre 

d’enguany les activitats amb més creixement o recuperació respecte del 

primer trimestre han estat l’hostaleria, amb un augment trimestral de 181 

llocs de treball i 41 establiments, i la construcció, que recupera 26 centres 

de treball i 281 llocs. El total del subsector de serveis personals creix amb 

53 establiments i 97 llocs de treball.  

 

 Tanmateix, l’impacte de la Covid-19 és diferent en la resta de sectors que 
palesen més dificultats en la recuperació tot i la represa de la “nova 

normalitat”: el teixit d’ empreses del subsector de serveis empresarials 

baixa en -20 centres menys, el comerç en -16, els serveis socials en -15 

(bàsicament pels centres educatius que es redueixen en -13), i la indústria 

perd -6 empreses (les activitats metal·lúrgiques baixen en -6 centres, fusta 

i arts gràfiques -2, però  el tèxtil, confecció i cuir augmenta en 4). 
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 En l’anàlisi també apuntem tendències i comportaments sectorials més 

enllà dels efectes de la Covid-19. En efecte, la comparativa interanual 

(juny 2019-juny 2020) permet detectar que:  

• el comerç i distribució perd -157 empreses (100 de les quals 

corresponen a petit comerç al detall);  

• els serveis empresarials, molt vinculats a les activitats 

econòmiques, baixen en -120 establiments (la meitat corresponen 

a serveis  professionals i tècnics). 

• la indústria perd -83 empreses : la metal·lúrgia -31, paper i arts 

gràfiques -13,  tèxtil -10, alimentació i begudes -9 i química -7. 

 

 Actualment l’estructura de l’economia sabadellenca es basa en el comerç 

al detall  i els serveis professionals i empresarials si tenim en compte el 

percentatge sobre el total d’empreses i de llocs de treball de la ciutat 

(ambdós grups suposen el 39% del teixit empresarial amb el 38,1% dels 

ocupats). La distribució de l’economia local per activitats és la següent:   

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE LES ACTVITATS ECONÒMIQUES DE SABADELL (2n trimestre 2020) 
  % nombre d’empreses % llocs de treball 

     

Comerç al detall 19,51 13,49 

Serveis  empresarials 19,49 24,65 

Construcció 12,05 6,72 

Comerç a l’engròs i distribució 11,36 8,21 

Indústria 10,89 10,39 

Hostaleria 9,37 4,84 

Altres serveis personals 7,67 5,15 

Serveis sanitaris i socials 4,48 10,46 

Educació 3,53 4,29 

Administració 1,52 11,73 

Agricultura 0,14 0,08 

 100,00 100,00 

Fonts: Informes de conjuntura, 

Observatori de treball i elaboració 

pròpia 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

AFECTACIÓ DE LA CRISI COVID 19 A LES ACTIVITATS DE SABADELL       

variacions entre el 1r i el 2n trimestre de 2020         

Nombre 
d'empreses   Llocs de treball   

variació absoluta en % variació absoluta en % 

Agricultura 0 0,0 7 7,8 

Construcció 26 4,4 231 5,3 

Metal·lúrgia productes metàl·lics -2 -1,2 16 1,1 

Tèxtil, confecció, cuir 6 -5,1 56 4,1 

Maquinària i equip. Mecànic -4 -4,1 2 0,2 

Alimentació i begudes -1 -1,9 3 0,3 

Química, farma., plàstic -1 -3,7 -14 -2,1 

Reciclatge, dist. Energia i aigua -1 -12,5 -33 -5,4 

Paper i arts gràfiques -2 -3,9 -12 -5,7 

Fusta, mobles i suro -2 -4,5 -5 -1,7 

Altres manufactures i extractives 1 11,1 5 -2,3 

Minerals no metàl·lics 0 0,0 1 0,1 

Prod. Informàtics, electrònics i òptics 0 0,0 -1 -1,0 

Material de transport 0 0,0 0 0,0 

Total Indústria -6 -1,1 8 0,1 

Act. financeres i d'assegurances -2 -2,9 -38 -0,7 

Act. administratives i serveis auxiliars -4 -1,9 319 -6,2 

Act. Professionals, científ. I tècniques -7 -1,7 47 1,5 

Informació i comunicacions -5 -4,7 -168 -8,4 

Activitats immobiliàries -2 -0,9 -9 -1,3 

Total serveis empresarials -20 -2,0 151 0,9 

Comerç al detall -4 -0,4 142 1,6 

Comerç a l'engròs i intermediaris -7 -1,9 -124 -3,8 

Transport i emmagatzematge -5 -2,2 -10 0,4 

Total comerç i distribució -16 -1,0 8 0,1 

Hostaleria 41 9,4 181 5,8 

Altres serveis: reparacions, personals, a les llars  11 4,0 -65 -1,7 

Act. Artístiques, recreatives i d'entreteniment 1 1,0 -19 -1,5 

Total serveis personals 53 6,5 97 1,2 

     
Administracions públiques -3 -3,8 -228 -2,8 

Act. Sanitàries i de serveis socials 1 0,4 -93 -1,3 

Educació -13 -6,8 -505 -14,7 

Totals serveis socials -15 -3,0 -826 -4,4 

Total Serveis 2 0,1 -570 -1,0 

TOTAL SABADELL 22 0,4 -324 -0,5 
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AFECTACIÓ DE LA CRISI COVID 19 A LES ACTIVITATS DE SABADELL       

variacions entre el 2n trimestre de 2019 i el 2n trimestre de 2020       

 

Nombre d'empreses   Llocs de treball   

 

variació absoluta en % variació absoluta en % 

Agricultura 0 0,0 5 5,4 

Construcció -50 7,6 -168 -3,5 

Metal.lúrgia productes metàl.lics -15 -11,1 -80 -5,1 

Tèxtil, confecció, cuir -10 -7,5 34 2,4 

Maquinària i equip. Mecànic -16 -14,5 -119 -11,5 

Alimentació i begudes -9 -14,8 -153 -14,4 

Química, farma., plàstic -7 -21,2 24 3,9 

Reciclatge, dist. Energia i aigua -4 -36,4 -54 -8,6 

Paper i arts gràfiques -13 -21,0 -34 -7,3 

Fusta, mobles i suro -4 -8,7 -27 -8,6 

Altres manufactures i extractives -3 -23,1 -14 -6,1 

Minerals no metàl.lics -1 -8,3 7 7,1 

Prod. Informàtics, electrònics i òptics 0 0,0 -2 -2,0 

Material de transport -1 -12,5 4 14,8 

Total Indústria -83 -13,1 -414 -5,5 

Act. financeres i d'assegurances -13 -16,5 -107 -1,9 

Act. administratives i serveis auxiliars -11 -5,0 -671 -11,0 

Act. Professionals, científ. I tècniques -60 -13,2 -35 -1,1 

Informació i comunicacions -16 -13,6 -229 -11,1 

Activitats immobiliàries -20 -8,5 -22 -3,1 

Total serveis empresarials -120 -10,8 -1.064 -5,9 

Comerç al detall -100 -9,2 -1.848 -16,7 

Comerç a l'engròs i intermediaris -36 -9,1 -129 -4,0 

Transport i emmagatzematge -21 -8,8 -128 -4,9 

Total comerç i distribució -157 -9,1 -2.105 -12,4 

Hostaleria -37 -7,2 -144 -4,2 

Altres serveis: reparacions, personals, a les llars  -24 -7,7 -316 -7,8 

Act. Artístiques, recreatives i d'entreteniment -8 -7,2 -193 -13,7 

Total serveis personals -69 -7,4 -653 -7,3 

     
Administracions públiques -5 -6,1 134 1,7 

Act. Sanitàries i de serveis socials -12 -5,0 68 1,0 

Educació -17 -8,7 -187 -6,0 

Totals serveis socials -34 -6,6 15 0,1 

Total Serveis -380 -8,9 -3.807   

TOTAL SABADELL -513 -9,2 -4.384   

 


