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Presentació 

Sabadell i els municipis del seu entorn es troben en una àrea de les de més densitat i dinamisme socioeconòmic de Catalunya. Això 
comporta que de forma continuada ens trobem amb canvis i reptes, i que apareguin alhora noves necessitats i oportunitats. Per 
això, en aquest context tan dinàmic, les organitzacions sotasignants hem considerat que és fonamental poder disposar d’uns 
indicadors de seguiment i anàlisi de l’activitat socioeconòmica i empresarial dels nostres municipis. Això exigeix avui en dia una 
perspectiva intersectorial i també supramunicipal a fi d’avaluar la situació amb més rellevància, atenent a la complexitat creixent de 
les relacions econòmiques i laborals. Per aquest motiu, hem impulsat l’elaboració d’aquest Informe trimestral que avui presentem, 
que abasta l’àrea de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes. És una delimitació territorial que s’ha anat definint 
a partir de l’estratègia elaborada en motiu del desplegament que preveu la Llei del Servei d’Ocupació de Catalunya i que entenem 
que defineix aquest entorn immediat i real de l’economia i el mercat de treball i formatiu de Sabadell i la seva demarcació.  

Una àrea que inclou els 12 municipis pertanyents a l’àmbit de la Cambra de Comerç de Sabadell més Caldes i la Llagosta pel fet 
que formen part d’un dels eixos socioeconòmics bàsics que estructuren aquest territori. 

Un gran àmbit, amb una població de 515.284 habitants, el 65% en edat de treballar, una població ocupada de 211.875 persones, i 
una taxa d’atur registrat del 13,6%. El teixit empresarial el formen 15.408 empreses i 33.859 autònoms. La xifra d’assalariats és de 
165.168 el que fa que, afegint el nombre d’autònoms, els llocs de treball totals siguin 199.027 (dades de 2016). 

L’Informe trimestral aborda aquesta realitat des d’una perspectiva doble: d’una banda, la d’analitzar les dades socioeconòmiques 
més rellevants que expliquen els trets fonamentals de l’estructura sectorial i del mercat de treball, i d’altra banda, la valoració dels 
resultats de l’enquesta de clima empresarial de Catalunya que elabora l’Idescat i que estan desagregats específicament per a aquest 
informe per tal d’oferir les opinions de les empreses, així com l’índex de confiança, sobre la situació i les seves expectatives.  

El nostre objectiu és que posar a disposició de tots els interessats aquest informe permeti aportar un millor coneixement i un 
seguiment de la realitat i tendències del nostre entorn a fi d’impulsar les accions que ajudin al seu desenvolupament i progrés 
econòmic i social. 

 

Maties Serracant Camps 
Alcalde de Sabadell 

Blai Costa i Creus 
President del Gremi de Fabricants de Sabadell i del CIESC (Consell 
intersectorial d’empresaris) 

Alícia Bosch i Palma 
Presidenta del Centre Metal·lúrgic 

Antoni Ma. Brunet i Berch 
President de la Cambra de Comerç de Sabadell 

Joaquim Badia 
Banc de Sabadell  

 

Sabadell, 4 de desembre de 2017 
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Indicadors d’activitat recent 

Actíva Prospect 

Ocupació i teixit empresarial 

Augmenta el ritme de creixement de l’ocupació 

En l’àmbit CRiRC es localitzen un total de 207.510 llocs de 
treball en finalitzar el tercer trimestre de 2017, la xifra més 
elevada des de l’any 2009, recuperant part dels llocs de treball 
perduts durant la crisi econòmica. Respecte a l’any anterior 
representen 8.874 llocs de treball més, un 4,5% més, un 
creixement que se situa per sota del conjunt català (5,2%). 
L’increment en el nombre de llocs de treball és continuat des 
de l’any 2014, i experimenta un augment del ritme de 
creixement els darrers trimestres, amb increments superiors al 
4% interanual. A la ciutat de Sabadell s’ha produït un increment 
en el mateix període del 4,1% interanual.  

El teixit empresarial consolida la seva expansió 

El teixit empresarial localitzat a l’àmbit CRiRC suma un total de 
15.431 comptes de cotització, 322 més que un any abans. Així, 
la variació interanual ha estat del 2,1%, lleugerament per sobre 
de la mitjana catalana (1,9%). La seva evolució mostra un 
comportament positiu des de l’any 2014, sumant quinze 
trimestres en valors positius. La tendència general els darrers 
trimestres és a una estabilització i consolidació en el ritme de 
creació de teixit empresarial, amb variacions per sobre del 2% 
interanual. A Sabadell el creixement ha estat més moderat, del 
0,9%.  

El treball assalariat esdevé el motor de la creació 
d’ocupació 

D’entre els règims d’afiliació laboral, el treball assalariat és el 
que aglutina un major nombre de llocs de treball. En el tercer 
trimestre de l’any aglutina 173.846 llocs a l’àmbit CRiRC. Es 
tracta de 8.780 llocs de treball més que el tercer trimestre de 
2016, un 5,3% més. Se situa, per tant, entre els ritmes de 
creixement més alts dels darrers anys, exercint com a principal 
motor de la creació d’ocupació. Aquest, però, està per sota del 
creixement registrat a Catalunya al mateix període (6,2%). La 
ciutat de Sabadell registra un increment lleugerament inferior, 
del 4,9% interanual. 

 

 
  

(1) Inclou tots els règims RGSS, RETA, RE Empleats Llar i RE Agrari

(2) Inclou RGSS, RE Empleats Llar i RE Agrari

Variació interanual (%)

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu 

de la Generalitat de Catalunya
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El treball autònom s’estanca 

El nombre de treballadors autònoms s’ha incrementat 
sensiblement respecte un any abans, amb un augment de 94 
llocs de treball, que representa el 0,3% interanual, i situa la 
xifra total en 33.664 llocs. En els darrers cinc trimestres s’ha 
produït gairebé un estacament en el seu nombre, amb 
variacions interanuals just per sobre del 0%. Al conjunt del 
Principat es dóna un alentiment de la creació d’ocupació en 
aquest règim, però encara es manté en valors positius (1,0%). 
Mentrestant, a la ciutat de Sabadell la variació interanual ha 
estat del 0,8%.  

Contractació 

La contractació arriba a màxims i manté un important 
creixement 

En aquest tercer trimestre s’ha signat un total de 43.808 
contractes a l’àmbit CRiRC. Amb aquesta xifra s’arriba al 
màxim de contractació en un tercer trimestre de tota la sèrie 
analitzada. Aquest fet també es produeix a Sabadell i al conjunt 
de Catalunya. La variació interanual ha estat superior a l’àmbit 

CRiRC que no pas als altres dos àmbits territorials, amb un 

augment del 7,0%, que es tradueix en 2.877 contractes més, 
3,3 punts per sobre de l’evolució de Sabadell i 2,5 punts per 
sobre de la mitjana catalana.  

La temporalitat contractual disminueix lentament, tot i 
que es manté elevada 

Tot i l’increment en la contractació, aquesta continua en nivells 
alts de temporalitat, del 87,2% en el tercer trimestre d’enguany, 
molt per sobre dels valors anteriors a la crisi econòmica. A 
Sabadell i al conjunt català els valors són sensiblement 
superiors, del 87,9% i del 88,0% respectivament. La 
temporalitat mostra una estacionalitat regular al llarg de tot el 
període, amb una reducció de la taxa en el primer trimestre de 
cada any. Des dels elevats valors de temporalitat en que es va 
arribar l’any 2013, la tendència mostra un comportament a la 
baixa en aquesta taxa a tots tres àmbits, però de forma més 
clara a l’àmbit CRiRC.  

 

   

 

  

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu 

de la Generalitat de Catalunya
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Atur 

La reducció de l’atur és intensa i sostinguda 

El nombre de persones registrades a l’atur a l’àmbit CRiRC en 
tancar el trimestre és de 30.057 persones, la xifra més baixa 
en un tercer trimestre des de l’any 2008. Es tracta d’una 
reducció dels aturats del 12,3% respecte un any abans, un 
ritme de reducció lleugerament per sobre del de la mitjana 
catalana (11,2% menys) i el que es dóna la ciutat de Sabadell 
(10,1% menys). La baixada en el nombre d’aturats és intensa 
i sostinguda, amb variacions interanuals superiors al 10% des 
del primer trimestre de 2015. 

La incidència de l’atur es redueix de forma progressiva 

La incidència de l’atur es manté a la baixa, gràcies a la reducció 
de l’atur i a l’increment de la població activa. La taxa d’atur del 
tercer trimestre de 2017 és del 12,1%, 2 punts per sota que un 
any abans. Es tracta de la xifra més baixa des del tercer 
trimestre de 2008. El nivell d’atur és lleugerament superior al 
català (11,2%), mentre la ciutat de Sabadell registra una taxa 
sensiblement superior (13,0%). Des del primer trimestre de 
2013, moment en que s’arriba al màxim d’incidència de l’atur a 
tots tres àmbits, aquest s’ha reduït progressivament, amb un 
major ritme de reducció a l’àmbit CRiRC i a Sabadell que no 
pas al conjunt del Principat. 

Els excedents d’oferta laboral es redueixen a un ritme 
sostingut 

Els excedents d’oferta laboral, que relaciona la població 
aturada registrada i el nombre de llocs de treball localitzats al 
territori, s’han situat en el 14,4%, 2,8 punts menys que un any 
abans, i 13,2 punts menys que el primer trimestre de 2013, 
quan es va arribar al seu màxim en el període analitzat. Des 
de llavors la reducció ha estat continuada i sostinguda en el 
seu ritme, gràcies a l’augment del nombre de llocs de treball i 
a la baixada de la població aturada registrada. En tot cas, es 
tracta d’una taxa que se situa per sobre de la mitjana catalana 
(12,3%), però la tendència marca una reducció de les 
diferències entre ambdós àmbits. Per la seva banda, Sabadell 
presenta una taxa d’excedents d’oferta laboral molt per sobre 
de la de l’àmbit CRiRC, del 19,7%.  

 
 
  

Taxa d'atur

% atur registrat / població activa

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu de 

la Generalitat de Catalunya
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Construcció i mercat immobiliari 

L’activitat constructora residencial es continua 
recuperant, especialment els habitatges iniciats 

La crisi econòmica ha comportat una amplia aturada de 
l’activitat constructora, que va tocar fons l’any 2013. Des de 
llavors s’ha produït un increment d’aquesta, tot i que encara 
molt lluny dels nivells previs a la crisi. El tercer trimestre de 
2017 s’han iniciat 171 habitatges i s’han finalitzat 135, doblant 
les xifres del mateix trimestre de l’any anterior. D’aquests 
habitatges, 32 han estat iniciats a Sabadell, i se n’han acabat 
13. 

Les operacions de compravenda d’habitatges continuen 
creixent 

El mercat de compravenda d’habitatges a l’àmbit CRiRC 
continua creixent, i registra els valors més alts dels darrers 
anys. En aquest darrer trimestre es van vendre 1.376 
habitatges, el 15,0% més que un any abans. L’increment ha 
estat lleugerament més intens que al conjunt català (13,6%). 
D’entre totes les compravendes, gairebé la meitat (685) es van 
vendre a la ciutat de Sabadell, que registra un increment 
interanual del 22,5%.  

El preu de venda dels habitatges encadena 11 trimestres 
d’augment continuat 

1.677,9€ ha estat el preu per m2 mitjà de l’habitatge a l’àmbit 
CRiRC en el tercer trimestre de l’any, 112,6€ més que l’any 
anterior, que es tradueix en un augment del 7,2%. El preu no 
ha deixat de créixer des de l’inici de l’any 2015. El preu del m2 
a Sabadell se situa per sota, en 1.564,3€/m2. Tots dos àmbits 
tenen un preu inferior al del conjunt del Principat, que és de 
2.026,0€/m2, preu que es veu molt influenciat pel pes de la 
ciutat de Barcelona i els municipis més propers a la capital 
catalana. 

El lloguer d’habitatges manté l’escalada de preus 

El preu mitjà dels habitatges llogats a l’àmbit CRiRC en el 
segon trimestre de l’any ha estat de 584,62€ al mes. Respecte 
a l’any anterior el preu s’ha incrementat en 36,51€ mensuals, 
una pujada del 6,7%. La variació interanual del preu marca una 
clara tendència ascendent al llarg de tots el període. El preu 
mitjà del lloguer a la ciutat de Sabadell és força similar, de 
585,25€ al mes, però el seu increment interanual ha estat molt 
més remarcable, del 10,5%. En qualsevol cas, tots dos preus 
estan per sota de la mitjana catalana, que és de 638,53€, i que 
registra una variació encara més marcada, de l’11,1%. 
Novament el preu del Principat està molt influenciat pel pes de 
la ciutat de Barcelona i els municipis més propers, on hi ha un 
major mercat de lloguer i els preus són notablement més 
elevats que a la resta de territoris.  

 

Preu de l'habitatge de compra

Preu €/m2 construït (milers d'euros) Variació interanual (%)

Font: Actíva Prospect a partir de dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de 

la Generalitat de Catalunya
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Evolució sectorial 

Els Serveis destaquen com a motor de la creació 
d’ocupació, i la Construcció pel seu dinamisme, mentre 
la Indústria es recupera moderadament 

Entre els grans sectors d’activitat, els Serveis han patit en 
menor mesura la reducció de l’ocupació durant la crisi 
econòmica, i ja supera l’ocupació que es donava al seu inici. 
Entre les diferents divisions de Serveis, la de l’àmbit Social és 
la que ha registra un millor comportament, ja que gairebé en 
cap moment ha perdut el nivell d’ocupació de l’inici de la crisi, 
i ara estan un 20% per sobre d’aquest. Els Serveis de 
distribució són els únics que encara no han superat la situació 
inicial, però estan molt a prop. Per altra banda, la Indústria va 
frenar la destrucció d’ocupació a finals de l’any 2013, per iniciar 
des de llavors una sensible però continuada recuperació de 
l’ocupació, però que encara resta lluny dels nivells previs a la 
crisi econòmica. La Construcció, com a sector més castigat per 
la crisi, va tocar fons en finalitzar l’any 2013, i des de llavors ha 
iniciat una fase de recuperació de l’ocupació amb un destacat 
dinamisme. Tot i això, s’hi localitzen poc més de la meitat dels 
llocs de treball que hi havia en l’inici de la crisi econòmica. 

La indústria recupera part de l’ocupació perduda a un 
ritme molt moderat 

La majoria de subsectors de la Indústria presenten menys llocs 
de treball que en l’inici de la crisi econòmica, amb especial 
rellevància en activitats destacades com la Metal·lúrgia i els 
productes metàl·lics, i el Tèxtil, confecció i cuir, que es troben 
34 i 31,1 punts per sota de la situació inicial. De les activitats 
més importants, la Maquinària i equipament mecànic, 
l’Alimentació i begudes i el Paper i arts gràfiques presenten una 
situació menys desfavorable, superant en l’actualitat el 85% de 
l’ocupació anterior a la crisi econòmica. Només el Reciclatge, 
distribució d’energia i aigua presenta més ocupació que l’any 
2008, però el seu pes és molt petit dins l’economia del territori. 
La tendència del sector des de finals de l’any 2013 i principis 
de 2014 és la de recuperar de forma sensible però progressiva 
part de l’ocupació perduda durant la crisi econòmica.  

Les activitats professionals, científiques i tècniques i les 
TIC impulsen el creixement als Serveis a la producció 

Totes les activitats que engloben els Serveis a la producció van 
experimentar una caiguda en l’ocupació als inicis de la crisi 
econòmica, però algunes d’elles s’han recuperat notablement, 
i creen ocupació neta. Aquest és el cas de les Activitats 
professionals, científiques i tècniques, que han crescut un 
22,2% respecte l’inici de 2008. Les Activitats financeres i 
d’assegurances són les úniques que encara continuen 
destruint llocs de treball, tot i que de forma molt moderada. Les 
Activitats administratives i els serveis auxiliars, han estat els 
més afectats per la crisi econòmica, i tot i la lleugera 
recuperació dels darrers trimestres encara es troben 19,6 
punts per sota de la situació inicial.  

 

 

 
  

Llocs de treball: Serveis a la producció

Afiliacions (2008=100) Ordre Nre afiliacions

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu 

de la Generalitat de Catalunya
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El Comerç al detall i el Transport i emmagatzematge són 
els més dinàmics entre els Serveis de distribució 

El Comerç al detall és el principal subsector tant dels Serveis 
de distribució com del global de l’ocupació al territori. Presenta 
una notable estacionalitat, però la seva tendència ha estat 
positiva gairebé al llarg del període analitzat, i és l’única 
activitat dels Serveis de distribució que ha recuperat i supera 
els nivells d’ocupació de l’any 2008. Tant el Comerç a l’engròs 
com el Transport i emmagatzematge continuen recuperant 
nombre de llocs de treball des de finals de 2013, però es 
produeix a un major ritme en el Transport i emmagatzematge, 
que ja es troba només 10 punts per sota de la situació inicial.  

Els Serveis personals han recuperat els nivells 
d’ocupació perduda durant la crisi 

Dels subsectors que en formen part el més destacat pel seu 
pes és l’Hostaleria, que a més és una activitat que ha 
mantingut l’ocupació durant bona part de la crisi, i presenta un 
destacat increment en el tercer trimestre d’enguany. 
Actualment està 10,3 punts per sobre de l’ocupació als inicis 
de 2008. Un cas similar ha estat el de les Activitats artístiques, 
recreatives i d’entreteniment, però presenten una important 
estacionalitat, i el seu pes en l’economia del territori és 
proporcionalment menor. Els altres serveis, on s’inclouen 
activitats de reparació, serveis personals i a les llars, encara 
estan 9 punts per sota de l’ocupació de l’inici de la sèrie, però 
mostra una tendència positiva des de mitjans de 2013.  

Els Serveis socials són el subsector més dinàmic de 
l’economia del territori 

Les activitats que formen part del subsector dels Serveis de 
caràcter social tenen un pes destacat dins l’ocupació de l’àmbit 
CRiRC, representen el 14,2% dels llocs de treball. Les 
Activitats sanitàries i de serveis socials són els que mostren un 
comportament més dinàmic, i la seva ocupació està 39,3 punts 
per sobre del primer trimestre de 2008. L’Educació, per altra 
banda, també mostra una tendència positiva durant tot el 
període analitzat, però s’ha produït un important increment de 
la seva estacionalitat. Les Administracions Públiques, 
Seguretat Social i activitats associatives han recuperat aquest 
any el nivell d’ocupació de l’inici de la crisi econòmica.  

 

 

  

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu 

de la Generalitat de Catalunya
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Clima empresarial 

L’acord institucional entre l’Ajuntament de Sabadell, el Gremi de Fabricants, el Centre Metal·lúrgic, la Cambra de 
Comerç de Sabadell i el Banc de Sabadell ha permès desenvolupar aquesta anàlisi de l’Enquesta de Clima Empresarial 
de l’Idescat com a part específica dels indicadors estadístics de l’Informe de Conjuntura Trimestral de Sabadell i 
l’àmbit dels 14 municipis de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes (demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell 
més Caldes de Montbui i La Llagosta) 

Per a realitzar aquest seguiment i anàlisi dels resultats de l’Enquesta de clima empresarial el CIESC ha encarregat a 
l’Idescat la desagregació dels resultats de l’ empreses de l’àmbit esmentat a partir dels resultats totals l’enquesta del 
conjunt de Catalunya. Aquest informe està elaborat per la secretaria tècnica del CIESC en base a les dades generades 
per l’Idescat a partir del seu tractament estadístic del total de respostes de Catalunya. 

Per tant, els resultats obtinguts en la tabulació específica que s’ha demanat inclouen la informació dels establiments 
amb activitat en els municipis que conformen l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes (en endavant CRiRC): 
Badia del Vallès, Barberà de Vallès, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, La Llagosta, 
Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà ,Ripollet, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de 
Mogoda i Sentmenat. 

Recordem que l'Enquesta de clima empresarial (CLEM) és una operació estadística de periodicitat trimestral amb 
caràcter qualitatiu, que recull l'opinió de representants d'establiments amb activitat a Catalunya sobre la situació en 
el període de referència, l'evolució recent i les expectatives per al futur immediat de variables, com ara la marxa del 
negoci, els preus i les exportacions. A més a més, en el darrer trimestre de cada any es recull informació referida al 
conjunt de l’any sobre la inversió i els factors que afecten a la marxa del negoci de l’establiment. 

L'obtenció de la informació es realitza, principalment, mitjançant un qüestionari en línia (sistema CAWI), tot i que 
també s'ofereix a l 'informant la possibilitat de contestar el qüestionari per correu electrònic i fax o a través d'una 
entrevista telefònica assistida amb ordinador (sistema CATI). 

La població de referència de l’operació està formada per tots els establiments amb activitat a Catalunya, 
independentment d'on es troba ubicada la seu social. S'investiguen els establiments amb activitat principal inclosa en 
les següents seccions (CCAE-2009): 

 Indústria: secció B (divisions 05 a 09), secció C (divisions 10 a 33), secció D (divisió 35) i secció E (divisions 36 a 39). 

 Construcció: secció F (divisions 41 a 43). 

 Comerç: secció G (divisions 45 a 47). 

 Hostaleria: secció I (divisions 55 i 56). 

 Resta de serveis: seccions H, J, K, L, M (excepte divisió 70), N, R (excepte divisions 90 i 91) i S (excepte divisió 94). 

Les taules de resultats contenen informació sobre els percentatges de respostes positives, neutres i negatives per a 
cada un dels indicadors de situació/evolució i expectatives (marxa de negoci, nombre d’ocupats, nivell de preus, 
facturació a l’estranger, grau d’utilització de la capacitat productiva). A més, incorpora per a cada un el saldo definit 
com la diferència entre el percentatge de respostes positives i negatives (les taules del darrer trimestre de cada any 
ofereixen, també, informació referida al conjunt de l’any sobre la inversió i els factors que afecten a la marxa del 
negoci de l’establiment). 

Els resultats que s’ofereixen en la tabulació específica per a aquest Informe de Conjuntura provenen de l’aprofitament 
estadístic de l’operació CLEM, el disseny mostral de la qual té per objectiu l’obtenció de resultats per al conjunt de 
Catalunya, per als grans sectors (indústria, construcció, comerç, hostaleria, resta de serveis) i per dimensió de 
l’establiment. L’operació del CLEM no garanteix la representativitat dels resultats a nivell territorial.  

Per aquest motiu, els resultats que presentem a les taules són més agregats que els que es publiquen per al total de 
Catalunya; es tabulen per al total dels 14 municipis, per al sector conjunt d’indústria i construcció, i per al sector serveis 
(que inclou el comerç, l’hostaleria i la resta de serveis). L’error mostral per al total de l’àmbit territorial considerat és 
del 6,2% (màxim error possible calculat a partir d’un mostreig aleatori simple). 
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També presentem una explotació específica de l’ Índex de confiança empresarial harmonitzat per a l’àmbit territorial 
de l’Informe, que sintetitza l’opinió dels empresaris sobre la situació actual i futura de l’activitat del seu negoci i 
anticipa l’evolució de l’economia. La variable utilitzada en el càlcul és la marxa del negoci de l'establiment en el 
trimestre finalitzat (situació) i en el trimestre entrant (expectatives). L'Índex de confiança empresarial harmonitzat es 
calcula utilitzant com a base el primer trimestre del 2013. Les dades per al càlcul provenen de la integració de la mostra 
de l'Enquesta de clima empresarial (que elabora l'Idescat amb la Cambra de Comerç de Barcelona) i de la mostra per 
a Catalunya de l'enquesta Indicadors de confiança empresarial, que realitza l'INE. 

En aquest Informe presentem els resultats corresponents a les valoracions del tercer trimestre de 2017 i les 
expectatives per al quart. Les enquestes es van realitzar durant la primera quinzena d’octubre. 
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Valoracions del 3r trimestre i expectatives per al 4rt trimestre de 2017 

Secretaria tècnica del CIESC 

Confiança  

Índex de Confiança Empresarial (ICEH) 

L’àmbit considerat en aquest Informe de Conjuntura 
de Sabadell la CRiRC presenta un ICEH 
lleugerament superior (0,8 punts) al del total de 
Catalunya i força més elevat (+ 6 punts) que el del 
total d’Espanya. 

 

 

 

 

Indicadors d’activitat 

Marxa del negoci 

Per al conjunt de sectors, la valoració empresarial 
de la marxa del negoci durant el tercer trimestre de 
2017 presenta,  un 57,5% de respostes d’estabilitat i 
un 28,9%  d’increment de l’activitat. El saldo és positiu 
de 15,2 punts. 

Pel que fa a les expectatives per al 4rt trimestre, el 
saldo augmenta en 6,1 punts i arriba als 21,3 punts 
degut a la disminució de respostes pessimistes i 
l’augment de les respostes a l’alça.   

Per al total de Catalunya, els resultats de l’Enquesta 
donen un saldo de 15,2 per a la valoració del tercer 
trimestre i de 15,4 per a les expectatives del quart 
trimestre. 

Per als sectors de la indústria i construcció podem 
veure que les respostes i el saldo de tendència es 
mantenen molt estables entre la valoració del tercer 
trimestre i les expectatives per al quart: el saldo de 
valoració és de 12,1 punts i el de les expectatives puja 
a 14,4. Per al quart trimestre de 2017 els resultats 
registren un augment de les respostes d’estabilitat i 
una disminució de les pessimistes. 

Quant als serveis, destaca que el saldo positiu 
augmenta en 9 punts degut a una millora de les 
expectatives per al quart trimestre, en el qual  les 
respostes a la baixa es redueixen i augmenten les 
que esperen una millora de l’activitat.  

 

Índex de confiança empresarial. IV/2017 
(índex 1 trim 2013 = 100) 

 
 

  Índex Variació 
trimestral 

(%) 

Variació 
interanual 

(%) 

CRiRC (1) 141,4 0,1 3,5 

Catalunya 140,6 -2,2 1,6 

Espanya 135,4 -1,1 3,0 
 

Font: Idescat i INE 

Valoracions de la marxa del negoci. Trimestre actual i expectatives. 
Per sector d’activitat. III/2017 
Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 
  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

(1) 

Total 
   

  

Trim. actual 28,9 57,5 13,7 15,2 

Expectatives proper trim. 30,3 60,7 9,0 21,3 

Indústria – Construcció 
   

  

Trim. actual 27,3 57,5 15,2 12,1 

Expectatives proper trim. 24,3 65,8 9,9 14,4 

Serveis 
   

  

Trim. actual 30,0 57,5 12,5 17,5 

Expectatives proper trim. 34,8 56,9 8,3 26,6 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 
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Indicadors de la situació 

La valoració de l’evolució de les plantilles de les 
empreses, durant el tercer trimestre de 2017 i en 
comparació amb l’anterior, mostra una majoria de 
respostes d’estabilitat i uns saldos positius degut a 
que les respostes d’increment d’ ocupats són 
superiors a les de reducció. En les empreses 
industrials i de construcció les respostes d’increment 
de l’ocupació i els saldos positius són superiors a les 
del conjunt de les empreses, i en els serveis es situen 
per sota. 

Quant al nivell de preus de compres a proveïdors, les 
respostes majoritàries també són d’estabilitat i el 
saldo del conjunt de sectors és negatiu (-1,2) degut a 
que per a la indústria i la construcció les respostes a 
la baixa són superiors a les que han manifestat que 
els preus havien anat a l’alça. 

Indicadors de les perspectives 

Les expectatives empresarials per al quart trimestre 
de 2017 estan marcades per una estabilitat respecte 
a l’evolució de l’ocupació i dels nivells dels preus de 
les compres a proveïdors. 

Per a les empreses industrials i de la construcció es 
registra un saldo negatiu pel que fa a la previsió del 
nombre d’ ocupats (-7,8), tot i que un 82,5% de 
respostes tenen l’expectativa de mantenir els llocs de 
treball. 

 

Evolució i expectatives de les exportacions 

Per al conjunt d’empreses exportadores podem 
destacar que un 20% de respostes confirmen que 
durant el tercer trimestre d’ enguany han incrementat 
les exportacions. I un 19% preveuen també 
augmentar-les durant el quart trimestre.  

El saldo de l’evolució del tercer trimestre és força 
positiu per al sector de la indústria-construcció 
(+12,3), mentre que el de les previsions per quart 
trimestre es situa en -1,2 punts degut a un retrocés 
de les respostes optimistes i un augment de les 
pessimistes. 

Pel que fa als serveis el comportament és a l’inrevés: 
l’evolució del tercer trimestre té un saldo pràcticament 
zero però les expectatives per al darrer trimestre 
d’aquest any mostren un saldo positiu de +24 punts.  

Principals indicadors de clima empresarial. Evolució 
respecte al trimestre anterior. Per sector d’activitat. III/2017 
Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

(1) 

Total 
   

  

Nombre d' ocupats 13,5 79,7 6,7 6,8 

Nivell de preus 5,7 87,4 6,9 -1,2 

Indústria–Construcció 
   

  

Nombre d' ocupats 16,3 75,2 8,5 7,8 

Nivell de preus 5,8 83,2 11 -5,2 

Serveis 
   

  

Nombre d' ocupats 11,5 83,1 5,4 6,1 

Nivell de preus 5,6 90,5 3,8 1,8 
 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona  

Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives 
per al proper trimestre. Per sector d'activitat. III/2017 
Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

(1) 

Total 
   

  

Nombre d' ocupats 9,4 81,4 9,2 0,2 

Nivell de preus 7,4 87,9 4,7 2,7 

Indústria–Construcció 
   

  

Nombre d' ocupats 4,8 82,5 12,6 -7,8 

Nivell de preus 11,5 84,7 3,8 7,8 

Serveis 
   

  

Nombre d' ocupats 12,8 80,6 6,6 6,2 

Nivell de preus 4,3 90,4 5,3 -1,1 

 
 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Facturació a l'estranger. Evolució i expectatives. III/2017. 
Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 Empreses exportadores (1) No 
exporta 

(%) 
  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

(2) 

Total 
   

   

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

20,3 66,7 13,0 7,3 63,0 

Expectatives per al  

proper trimestre 

19,3 70,0 10,7 8,6 62,6 

Indústria–Construcció 
   

   

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

22,8 66,8 10,4 12,3 49,0 

Expectatives per al  

proper trimestre 

16,3 66,4 17,3 -1,0 46,7 

Serveis 
   

   

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

16,7 66,5 16,8 -0,1 73,6 

Expectatives per al  

proper trimestre 

24,0 76,0 0,0 24,0 74,7 

(1) Percentatges calculats sobre les empreses que exporten. 
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 
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Grau d’utilització de la capacitat productiva 

L’evolució durant el tercer trimestre i les expectatives 
per al quart del grau d’utilització de la capacitat 
productiva de la indústria indiquen que es manté en 
un percentatge del 72%. 

  

Grau d'utilització de la capacitat productiva.  
Trimestre actual i expectatives. III/2017 

  Indústria (%)  

(1) 

Trimestre actual 72,1 

Expectatives per al proper trimestre 72,9 

Unitats: Mitjana. 

(1) No es consideren els establiments del sector de la  

construcció. 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 
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Estructura productiva: Llocs de treball per subsectors 
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Taules de dades 

 

Llocs de treball localitzats
1

Comptes de cotització

2016 2017 r r % r r % r r %

Sector Subsector 3r trim 4t trim 1r trim 2n trim 3r trim 3r trim (% )

3r trim17 -

2n trim17

3r trim17 -

2n trim17

3r trim17-   

3r trim16

3r trim17-    

3r trim16 3r trim16 3r trim17

3r trim17-    

3r trim16

3r trim17-    

3r trim16

Agricultura, ramaderia i silvicultura 369 397 404 401 398 0,2 -3 -0,7 29 7,9 46 46 0 0,0

Construcció 12.155 12.263 12.875 13.228 13.246 6,4 18 0,1 1.091 9,0 1.445 1.525 80 5,5

Indústria 47.910 47.992 48.618 49.159 49.215 23,7 56 0,1 1.305 2,7 2.848 2.859 11 0,4

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 8.740 8.707 8.955 9.088 8.846 4,3 -242 -2,7 106 1,2 769 777 8 1,0

Química, farma., plàstic i refí petroli 8.197 8.210 8.428 8.700 8.591 4,1 -109 -1,3 394 4,8 347 342 -5 -1,4

Maquinària i equipament mecànic 5.679 5.741 5.957 6.045 6.106 2,9 61 1,0 427 7,5 462 486 24 5,2

Tèxtil, confecció i cuir 4.583 4.590 4.622 4.650 4.648 2,2 -2 0,0 65 1,4 269 260 -9 -3,3

Alimentació i begudes 4.487 4.440 4.530 4.341 4.348 2,1 7 0,2 -139 -3,1 206 196 -10 -4,9

Paper i arts gràfiques 4.268 4.259 4.201 4.280 4.331 2,1 51 1,2 63 1,5 257 266 9 3,5

Materials de transport 3.904 3.936 3.903 3.914 4.172 2,0 258 6,6 268 6,9 73 64 -9 -12,3

Produc. informàtics, electr, i òptics 2.525 2.542 2.538 2.552 2.572 1,2 20 0,8 47 1,9 95 96 1 1,1

Fusta, moble i suro 1.988 2.006 1.973 2.027 1.991 1,0 -36 -1,8 3 0,2 183 186 3 1,6

Altres manufactureres i extractives 1.262 1.244 1.265 1.297 1.316 0,6 19 1,5 54 4,3 63 63 0 0,0

Reciclatge, dist. energia i aigua 1.223 1.256 1.181 1.182 1.210 0,6 28 2,4 -13 -1,1 49 48 -1 -2,0

Minerals no metàl·lics 1.054 1.061 1.065 1.083 1.084 0,5 1 0,1 30 2,8 75 75 0 0,0

Serveis a la produccció 31.326 30.954 32.001 32.648 33.117 16,0 469 1,4 1.791 5,7 2.410 2.490 80 3,3

Act. professionals, científiques i tècniques 11.277 11.352 11.824 11.938 11.922 5,7 -16 -0,1 645 5,7 984 1.019 35 3,6

Act. administratives i serveis auxiliars 9.375 8.682 9.189 9.557 9.862 4,8 305 3,2 487 5,2 592 607 15 2,5

Act. financeres i d'assegurances 6.167 6.190 6.162 6.175 6.159 3,0 -16 -0,3 -8 -0,1 146 146 0 0,0

Informació i comunicacions 3.339 3.531 3.564 3.715 3.889 1,9 174 4,7 550 16,5 240 237 -3 -1,3

Act. immobiliàries 1.168 1.199 1.262 1.263 1.285 0,6 22 1,7 117 10,0 448 481 33 7,4

Serveis de distribució 59.148 61.188 60.285 61.546 61.481 29,6 -65 -0,1 2.333 3,9 4.974 5.040 66 1,3

Comerç al detall 30.999 32.520 31.352 32.358 32.086 15,5 -272 -0,8 1.087 3,5 2.580 2.591 11 0,4

Comerç a l'engròs i intermediaris 16.602 16.993 17.286 17.512 17.544 8,5 32 0,2 942 5,7 1.471 1.529 58 3,9

Transport i emmagatzematge 11.547 11.675 11.647 11.676 11.851 5,7 175 1,5 304 2,6 923 920 -3 -0,3

Serveis personals 20.291 20.622 21.036 20.856 21.077 10,2 221 1,1 786 3,9 2.219 2.296 77 3,5

Hostaleria 9.018 9.093 9.334 8.816 9.483 4,6 667 7,6 465 5,2 1.268 1.286 18 1,4

Altres serveis: reparació, serv.personals i a les llars 8.844 8.808 8.915 9.081 8.990 4,3 -91 -1,0 146 1,7 681 713 32 4,7

Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 2.429 2.721 2.787 2.959 2.604 1,3 -355 -12,0 175 7,2 270 297 27 10,0

Serveis socials 27.437 29.111 29.373 28.304 28.976 14,0 672 2,4 1.539 5,6 1.167 1.175 8 0,7

Educació 11.367 12.366 12.532 11.006 11.688 5,6 682 6,2 321 2,8 451 449 -2 -0,4

Act. sanitàries i de serveis socials 10.655 11.079 11.028 11.286 11.377 5,5 91 0,8 722 6,8 459 462 3 0,7

AAPP, defensa, seg.social i act.associatives 5.415 5.666 5.813 6.012 5.911 2,8 -101 -1,7 496 9,2 257 264 7 2,7

Serveis 138.202 141.875 142.695 143.354 144.651 69,7 1.297 0,9 6.449 4,7 10.770 11.001 231 2,1

Total 198.636 202.527 204.592 206.142 207.510 100,0 1.368 0,7 8.874 4,5 15.109 15.431 322 2,1

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu de la Generalitat de Catalunya
1
 Inclou tots els règims: RGSS, RETA, RE Agrari, RE de la Llar i RE del Mar.

Evolució dels llocs de treball localitzats i els comptes de cotització: CRiRC
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Llocs de treball localitzats
1

Comptes de cotització

2016 2017 r r % r r % r r %

Sector Subsector 3r trim 4t trim 1r trim 2n trim 3r trim 3r trim (% )

3r trim17 -

2n trim17

3r trim17 -

2n trim17

3r trim17-   

3r trim16

3r trim17-    

3r trim16 3r trim16 3r trim17

3r trim17-    

3r trim16

3r trim17-    

3r trim16

Agricultura, ramaderia i silvicultura 94 106 106 119 113 0,1 -6 -5,0 19 20,2 10 9 -1 -10,0

Construcció 4.065 4.098 4.241 4.409 4.392 2,1 -17 -0,4 327 8,0 543 591 48 8,8

Indústria 7.115 7.124 7.286 7.352 7.323 3,5 -29 -0,4 208 2,9 640 638 -2 -0,3

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 1.556 1.543 1.574 1.604 1.617 0,8 13 0,8 61 3,9 135 138 3 2,2

Tèxtil, confecció i cuir 1.431 1.416 1.424 1.412 1.381 0,7 -31 -2,2 -50 -3,5 138 130 -8 -5,8

Maquinària i equipament mecànic 970 996 1.046 1.068 1.041 0,5 -27 -2,5 71 7,3 105 111 6 5,7

Alimentació i begudes 959 969 972 993 984 0,5 -9 -0,9 25 2,6 59 56 -3 -5,1

Reciclatge, dist. energia i aigua 567 595 574 568 614 0,3 46 8,1 47 8,3 10 12 2 20,0

Paper i arts gràfiques 456 444 497 506 496 0,2 -10 -2,0 40 8,8 65 70 5 7,7

Química, farma., plàstic i refí petroli 361 360 376 382 384 0,2 2 0,5 23 6,4 33 29 -4 -12,1

Fusta, moble i suro 336 328 339 346 330 0,2 -16 -4,6 -6 -1,8 45 45 0 0,0

Altres manufactureres i extractives 228 225 238 236 241 0,1 5 2,1 13 5,7 16 16 0 0,0

Produc. informàtics, electr, i òptics 97 96 89 89 88 0,0 -1 -1,1 -9 -9,3 11 9 -2 -18,2

Minerals no metàl·lics 84 82 86 78 79 0,0 1 1,3 -5 -6,0 14 13 -1 -7,1

Materials de transport 70 70 71 70 68 0,0 -2 -2,9 -2 -2,9 9 9 0 0,0

Serveis a la produccció 16.043 15.599 16.090 16.432 16.693 8,0 261 1,6 650 4,1 1.048 1.056 8 0,8

Act. financeres i d'assegurances 5.714 5.728 5.684 5.691 5.667 2,7 -24 -0,4 -47 -0,8 83 79 -4 -4,8

Act. administratives i serveis auxiliars 5.173 4.578 4.952 5.157 5.328 2,6 171 3,3 155 3,0 212 219 7 3,3

Act. professionals, científiques i tècniques 3.081 3.130 3.183 3.192 3.188 1,5 -4 -0,1 107 3,5 436 431 -5 -1,1

Informació i comunicacions 1.486 1.559 1.622 1.746 1.849 0,9 103 5,9 363 24,4 104 103 -1 -1,0

Act. immobiliàries 589 604 649 646 661 0,3 15 2,3 72 12,2 213 224 11 5,2

Serveis de distribució 16.122 16.459 16.245 16.691 16.408 7,9 -283 -1,7 286 1,8 1.760 1.739 -21 -1,2

Comerç al detall 10.241 10.478 10.316 10.754 10.476 5,0 -278 -2,6 235 2,3 1.108 1.103 -5 -0,5

Comerç a l'engròs i intermediaris 3.340 3.462 3.457 3.411 3.377 1,6 -34 -1,0 37 1,1 407 401 -6 -1,5

Transport i emmagatzematge 2.541 2.519 2.472 2.526 2.555 1,2 29 1,1 14 0,6 245 235 -10 -4,1

Serveis personals 8.588 8.738 8.826 8.942 8.760 4,2 -182 -2,0 172 2,0 904 930 26 2,9

Hostaleria 3.215 3.283 3.282 3.339 3.340 1,6 1 0,0 125 3,9 505 506 1 0,2

Altres serveis: reparació, serv.personals i a les llars 4.223 4.165 4.217 4.307 4.233 2,0 -74 -1,7 10 0,2 300 317 17 5,7

Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.150 1.290 1.327 1.296 1.187 0,6 -109 -8,4 37 3,2 99 107 8 8,1

Serveis socials 10.949 11.499 11.714 11.688 11.847 5,7 159 1,4 898 8,2 532 522 -10 -1,9

Act. sanitàries i de serveis socials 6.300 6.567 6.638 6.817 6.848 3,3 31 0,5 548 8,7 243 240 -3 -1,2

Educació 2.894 3.059 3.191 2.809 2.919 1,4 110 3,9 25 0,9 199 194 -5 -2,5

AAPP, defensa, seg.social i act.associatives 1.755 1.873 1.885 2.062 2.080 1,0 18 0,9 325 18,5 90 88 -2 -2,2

Serveis 51.702 52.295 52.875 53.753 53.708 25,9 -45 -0,1 2.006 3,9 4.244 4.247 3 0,1

Total 62.976 63.623 64.508 65.633 65.536 31,6 -97 -0,1 2.560 4,1 5.437 5.485 48 0,9

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu de la Generalitat de Catalunya
1
 Inclou tots els règims: RGSS, RETA, RE Agrari, RE de la Llar i RE del Mar.

Evolució dels llocs de treball localitzats i els comptes de cotització: Sabadell
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Tema Variables

Badia del 

Vallès

Barberà del 

Vallès

Caldes de 

Montbui

Castellar 

del Vallès

Cerdany ola 

del Vallès Llagosta, la

Montcada i 

Reix ac

Palau-solità i 

Plegamans Poliny à Ripollet Sabadell

Sant Quirze 

del Vallès

Santa 

Perpètua de 

Mogoda Sentmenat CRiRC

De nivell o volum

Ocupació i teixit empresarial Llocs de treball
1

976 19.655 5.825 7.762 25.695 3.167 20.479 13.116 6.581 8.119 65.536 11.486 14.933 4.180 207.510

Centres de treball 93 1.342 581 750 1.594 329 1.302 598 492 849 5.485 706 938 372 15.431

Llocs de treball assalariat
2

588 17.661 4.327 5.791 21.697 2.478 18.418 11.694 6.064 6.024 52.865 9.533 13.208 3.498 173.846

Llocs de treball autònom 388 1.994 1.498 1.971 3.998 689 2.061 1.422 517 2.095 12.671 1.953 1.725 682 33.664

Atur Atur registrat 1.174 1.837 865 1.152 2.753 879 2.116 718 442 2.535 12.941 709 1.403 440 29.964

Tax a d'atur registral 18,8% 11,6% 10,6% 10,2% 9,6% 13,9% 12,9% 10,0% 10,9% 13,7% 13,1% 7,6% 11,4% 10,5% 12,1%

Tax a d'ex cedents laborals 120,3% 9,3% 14,9% 14,8% 10,7% 27,8% 10,3% 5,5% 6,7% 31,2% 19,7% 6,2% 9,4% 10,5% 14,4%

Contractació Contractes 248 4496 988 1481 3841 616 3272 2017 1584 1377 16972 1643 4123 1150 43.808

Construcció i mercat immobiliari Habitatges iniciats 0 8 2 14 4 0 0 8 0 90 32 12 0 1 171

Habitatges acabats 0 0 1 8 10 0 94 1 1 6 13 1 0 0 135

Operacions de comprav enda 12 83 35 74 116 26 76 33 15 93 685 57 41 30 1.376

Preu habitatge compra €/m
2

928,40 1.740,80 1.532,30 1.557,90 2.388,90 1.435,00 1.448,20 1.814,60 1.402,80 1.951,70 1.564,30 2.124,30 1.489,40 1.456,60 1.677,95

Preu habitatge lloguer € 234,09 576,23 576,95 637,32 705,85 535,43 561,56 651,57 428,00 516,48 585,25 711,89 556,20 487,82 584,62

Dinàmica (variacions interanuals)

Ocupació i teixit empresarial Llocs de treball 6,6 6,0 3,2 6,2 4,6 2,6 6,6 4,5 1,7 2,9 4,1 6,5 3,2 -0,9 4,5

Centres de treball 1,1 4,3 0,3 3,6 2,4 -0,9 3,8 4,4 4,5 -1,0 0,9 4,6 3,1 3,0 2,1

Llocs de treball assalariat 12,0 6,8 3,1 8,6 5,6 4,2 7,3 5,0 2,2 4,4 4,9 7,2 3,5 -0,6 5,3

Llocs de treball autònom -0,8 -1,0 3,2 -0,2 -0,9 -2,8 0,5 0,6 -3,5 -1,1 0,8 3,1 0,8 -2,0 0,3

Atur Atur registrat -12,4 -15,7 -9,8 -10,8 -15,1 -13,7 -14,8 -12,7 -5,9 -14,1 -10,9 -10,6 -13,5 -8,5 -12,3

Contractació Contractes 13,8 -3,7 -19,0 11,7 5,8 9,6 11,1 19,7 -0,4 15,6 3,7 19,7 33,0 9,1 7,0

Sectors econòmics Agricultura, ramaderia i silv icultura - - - - - - - - - - - - - - 7,9

Indústria 3,2 16,2 -2,2 11,3 7,0 6,6 23,2 17,3 5,2 -3,2 8,0 28,6 2,9 -28,5 9,0

Construcció -9,7 6,3 1,7 5,0 2,9 1,3 4,1 0,8 4,2 -3,0 2,9 -1,2 -0,6 3,7 2,7

Serv eis a la produccció -17,7 2,0 -1,0 10,0 6,5 0,0 9,5 9,0 -19,9 6,0 4,1 21,0 22,6 -4,7 5,7

Serv eis de distribució 8,7 6,4 3,7 6,7 1,9 9,7 5,9 4,6 0,1 5,5 1,8 6,1 2,7 0,4 3,9

Serv eis personals 17,2 2,6 10,5 4,6 6,9 -4,6 4,3 3,4 6,8 3,5 2,0 6,2 5,7 3,9 3,9

Serv eis socials 7,0 0,6 5,2 5,1 3,8 1,8 2,4 3,9 3,7 8,6 8,2 4,1 -0,1 -1,7 5,6

Serv eis 7,9 4,6 4,5 6,4 4,6 3,6 5,9 4,8 -2,5 5,9 3,9 7,9 6,5 -0,2 4,7

Total 6,6 6,0 3,2 6,2 4,6 2,6 6,6 4,5 1,7 2,9 4,1 6,5 3,2 -0,9 4,5

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu i de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya.
1
 Inclou tots els règims: RGSS, RETA, RE Agrari, RE de la Llar i RE del Mar.

2
 Inclou els règims RGSS, RE Agrari, RE de la Llar i RE del Mar.

Principals indicadors per municipis
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Consideracions metodològiques 

Llocs de treball i centres de treball 

La informació que s’ofereix fa referència als treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social en situació d’alta laboral i 
situacions assimilades a l’alta. Els treballadors afiliats figuren agrupats en un compte de cotització a la Seguretat Social. Aquest 
compte agrupa al col·lectiu de treballadors que pertanyen a una mateixa empresa, i que desenvolupen la seva activitat en una mateixa 
província. És a dir, les empreses estan obligades a declarar com a mínim un compte de cotització per província. Poden declarar un 
compte de cotització per cada establiment o bé computar tots els seus treballadors en un sol compte de cotització per província. Per 
exemple, és habitual que les institucions amb una xarxa important d’oficines o establiments distribuïts en el territori, declarin tots els 
seus empleats en la seu central. Aquesta situació és dóna en l’àmbit financer, on es pot comprovar com els municipis que tenen la 
seu central d’una entitat financera, el sector té un pes important en el conjunt de llocs de treball de l’àmbit, atès que hi computen tots 
o una bona part dels treballadors de la província. També és habitual en l’administració pública estatal i autonòmica.  

En aquest sentit, la xifra d’afiliacions als comptes de cotització situats a cada comarca, no permet conèixer ni la situació laboral dels 
residents a l’àmbit - hi poden haver treballadors que resideixen en altres comarques - ni els llocs de treball efectivament localitzats a 
la comarca - hi poden haver treballadors que pertanyen a una mateixa empresa que treballen en altres comarques de la província i 
treballadors de la comarca adscrits al compte de cotització de la seva empresa domiciliat a un altre comarca de la província. Aquesta 
situació comporta que les ciutats que són capitals de província, sobretot, i en menor mesura les que són capital de comarca sovint 
surtin sobrerepresentades en termes de llocs de treball localitzats i per contra, la resta de municipis el volum de llocs aparegui 
infrarepresentat.  

Cal afegir, a més, que en el còmput dels llocs de treball s’hi inclouen les afiliacions al Règim General, al Règim Especial de 
Treballadors Autònoms, les afiliacions al Règim Especial del Mar, Règim Especial Agrari i Règim Especial d’Empleats de la Llar. Cal 
assenyalar, que en el cas dels règims Especial del Mar, Règim Especial Agrari i Règim Especial d’Empleats de la Llar, el Ministeri no 
comptabilitza afiliacions sinó afiliats.  

Amb els comptes de cotització també es pot donar que una mateixa empresa declari més d’un compte de cotització. És a dir, es pot 
donar la situació en que els treballadors d’oficina es declarin en un centre de cotització i els de producció en un altre. Aquesta, però, 
no és una situació molt freqüent. 

Malgrat aquestes consideracions, la informació sobre les afiliacions al Règim General i el Règim Especial de Treballadors Autònoms 
permet de forma força ajustada aproximar el volum dels llocs de treball localitzats, sobretot d’aquells que formen part de les empreses 
locals. A més, l’anàlisi a llarg termini permet veure’n l’evolució. 

Atur i excedents d’oferta laboral 

La lectura de les xifres de l’atur es poden dur a terme des de dues perspectives: la social i l’empresarial.  

La perspectiva social pretén estimar quina és la incidència de l’atur en la població. L’indicador més comunament acceptat és la taxa 
d’atur. Aquest taxa és el resultat d’expressar en percentatge, el quocient entre la població desocupada i la població activa. La població 
activa la formen el conjunt de persones que, o bé estan treballant o bé estan en disposició de treballar (persones desocupades cercant 
feina). En l’informe s’utilitza la nova taxa d’atur registral, elaborada pel Departament d’Empresa i Coneixement i que s’obté dels 
registres administratius d’afiliacions als diferents règims i de l’atur.  

La perspectiva empresarial s’aproxima a partir de la mesura dels excedents laborals. Aquesta és una situació que es dóna quan el 
nombre de treballadors disponibles és més gran que la demanda laboral que es requereix. La variació en els excedents laborals té 
repercussions importants en els costos laborals. En l’informe s’utilitza la taxa d’excedent laboral que representa el nombre d’efectius 
laborals disposats a treballar respecte els llocs de treball localitzats. 

Canvis en la classificació catalana d’activitats econòmiques. 

El mes de gener de 2009 va entrar en vigor la nova classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE-09) que substitueix a la del 
1993 (CCAE-93). L’actualització de la classificació està motivada per la necessitat d’adaptació als canvis en l’estructura econòmica. 
Entre els canvis hi ha l’aparició o l’augment de protagonisme de determinades activitats que comporta l’aparició de noves categories. 
És el cas per exemple de les seccions “informació i comunicacions”, “activitats professionals, científiques i tècniques” i “activitats 
administratives i serveis auxiliars”. O bé la reubicació d’algunes activitats, per exemple, el trasllat de l’activitat “promoció immobiliària” 
a la categoria de “Construcció”, mentre que anteriorment es classificava com una activitat de serveis. 
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L’aplicació d’aquesta nova classificació ha comportat canvis en la categorització i la codificació de les activitats i comporta el 
trencament de les sèries estadístiques. Aquesta situació afecta només a les magnituds en les quals hi ha desagregacions de les 
dades per activitat econòmica, com l’afiliació a la Seguretat Social i al treball autònom, als centres de cotització i a l’atur. 

Atesa aquesta situació s’ha valorat la idoneïtat d’incloure o no l’evolució per sectors d’aquestes magnituds en el present informe. 
Finalment, s’ha optat per oferir dades d’evolució un cop establertes les correspondències entre les dues classificacions i les 
agrupacions sectorials utilitzades a l’informe (que són agregacions per grans sectors) i verificar que en la majoria de casos els canvis 
són inapreciables. Tot i així, cal prendre les dades d’evolució amb certa cautela i tenir en compte aquest matís. Un clar exemple, en 
què el canvi de classificació sí ha comportat variacions importants en les sèries, és en l’Agricultura, on el nou canvi en la classificació 
d’activitats econòmiques classifica les activitats de jardineria (abans incloses en l’Agricultura) en un epígraf dels serveis. De totes 
maneres, les dades corresponents al 2n trimestre de 2009 ja estan sota la mateixa classificació i només cal matisar les variacions 
interanuals (respecte el 2008 que manté la classificació anterior). En conseqüència, les variacions interanuals seran més reals quan 
s’operi sota la mateixa classificació d’activitats, aquesta situació no es donarà fins el proper informe trimestral. 

L’agregació sectorial utilitzada és la següent: 
 

Denominació utilitzada CCAE 2009  

Agricultura, ramaderia i silvicultura 
       

Agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura 01 02 03 
    

Construcció 
       

Construcció 41 42 43 
    

Indústria 
       

Alimentació i begudes 10 11 12 
    

Altres manufactureres i extractives 05 06 07 08 09 32 
 

Fusta, moble i suro  16 31 
     

Maquinària i equipament mecànic 28 33 
     

Materials de transport 29 30 
     

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 24 25 
     

Minerals no metàl·lics (vidre, ceràmica, pedra, ciment, etc.) 23 
      

Paper i arts gràfiques 17 18 
     

Productes informàtics, elèctrics, electrònics i òptics  26 27 
     

Química, farmacèutica, plàstic i refí de petroli 19 20 21 22 
   

Reciclatge, distribució energia, aigües 35 36 37 38 39 
  

Tèxtil, confecció i cuir 13 14 15 
    

Serveis a la producció 
       

Activitats administratives i serveis auxiliars 77 78 79 80 81 82 
 

Activitats financeres i d'assegurances 64 65 66 
    

Activitats immobiliàries 68 
      

Activitats professionals, científiques i tècniques 69 70 71 72 73 74 75 

Informació i comunicacions 58 59 60 61 62 63 
 

Serveis de distribució 
       

Comerç a l'engròs i intermediaris 46 
      

Comerç al detall 45 47 
     

Transport i emmagatzematge 49 50 51 52 53 
  

Serveis personals 
       

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 90 91 92 93 
   

Altres serveis: reparació, serveis personals i a les llars 95 96 97 98 
   

Hostaleria 55 56 
     

Serveis socials 
       

AAPP, defensa, seguretat social i activitats associatives 84 94 99 
    

Activitats sanitàries i de serveis socials 86 87 88 
    

Educació 85 
      

La Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques de 2009 es pot consultar al web de l’Idescat 

http://www.idescat.cat/cat/idescat/classif/ 
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