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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 semestral 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 de Montbui 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 522.154 habitants, el 65% 

en edat de treballar, una població ocupada de 221.020 

persones, i una taxa d’atur registrat del 10,7%. El teixit 

empresarial el formen 15.792 empreses i 34.092 autònoms. La 

xifra d’assalariats és de 188.152 el que fa que, afegint el 

nombre d’autònoms, els llocs de treball totals siguin 222.244 

(dades de 2019). 

L’Informe semestral 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. 

 

Marta Farrés i Falgueras 

Alcaldessa de Sabadell 

Benet Heredia Navas 

Director regional del Vallès Occidental del Banc de Sabadell 

Ramon Alberich i Ferrer 

President de la Cambra de Comerç de Sabadell 

Alícia Bosch i Palma 

Presidenta del Centre Metal·lúrgic 

Rosvi Moix i Queraltó 

Presidenta del Gremi de Fabricants  

 

Blai Costa i Creus 

President de CIESC (Consell intersectorial d’empresaris) 

 

 

Sabadell, 25 de setembre de 2019 
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Context internacional i nacional 

L’economia global va entrar al 2018 en una nova etapa 

marcada per la moderació. La maduresa del cicle econòmic 

després d’un període d’expansió econòmica, però també 

l’agreujament de les desavinences comercials i dels conflictes 

geopolítics han frenat el creixement en els darrers trimestres. 

Per aquests motius l’FMI ha revisat a la baixa les previsions de 

creixement de l’economia mundial pel 2019, que van passar del 

3,5% a finals del 2018, al 3,2% en la seva darrera actualització. 

Pel 2020 es preveu una lleugera recuperació que faci créixer 

l’economia mundial al 3,5%, una dècima per sota del que 

indicava l’organisme internacional en el seu informe de l’abril. 

La resposta xinesa al nou increment 

aranzelari realitzat pels EEUU, les 

incerteses plantejades pel Brexit i les 

noves tensions geopolítiques al Golf Pèrsic 

arran del desmantellament de l’acord 

nuclear amb l’Iran per part dels Estats 

Units han configurat un escenari d’inestabilitat que ha frenat 

l’economia mundial. Amb tot, el creixement continua sent 

positiu, i no s’espera una nova recessió pel període 2019-2020. 

En aquest sentit són remarcables les xifres de creixement de 

les economies avançades, les quals han mostrat un millor 

comportament del que s’esperava. Països com els Estats Units, 

el Regne Unit i el Japó, però també la Xina i la Índia han assolit 

creixements per sobre dels esperats. Per contra, les economies 

emergents i especialment l’economia llatinoamericana han 

decebut en aquest primer semestre del 2019, portant a rebaixar 

en 0,8 punts el creixement esperat per aquest any. En tot cas, 

les previsions per a la majoria de països tendeixen a rebaixar 

el creixement esperat pel 2019 en el ja indicat procés de 

moderació en el que es troba immersa l’economia global. Les 

guerres comercials i els conflictes geopolítics i tecnològics han 

fet créixer la incertesa, reduint així el volum d’inversió i el 

comerç internacional. Aquest fet sumat a la debilitat de la 

demanda i al nou descens del preu del petroli estaria 

pressionant els preus a la baixa sota el risc d’iniciar un procés 

deflacionari. En un context de tipus d’interès històricament 

baixos, el marge d’actuació per a la política monetària quedaria 

significativament reduït, atrapat en l’anomenada trampa de 

liquiditat. Si es vol reimpulsar el creixement, l’economia mundial 

s’enfronta, al repte de reduir les tensions comercials, polítiques 

i geopolítiques que regeixen el panorama actual. 

Les revisions a l’alça projectades per l’FMI per a les 

economies avançades situen el creixement esperat en l’1,9% 

al 2019 i en l’1,7% al 2020. El principal motor d’aquesta millora 

ha estat el bon comportament de l’economia dels EEUU, que 

ha sorprès amb un creixement del 2,9%. S’espera que la 

retirada dels estímuls i la política aranzelària freni el creixement 

en el proper bienni. Per la seva banda, les previsions d’un 

Brexit pactat amb una transició gradual fan que les projeccions  

pel Regne Unit S’hagin revisat a l’alça, situant el seu 

creixement esperat en l’1,3% i en l’1,4% pel 2019 i 2020 

respectivament. Les expectatives d’un Brexit gradual fan que, 

tot i la rebaixa de les previsions de 

l’economia alemanya, les 

projeccions pel conjunt de la zona 

euro siguin optimistes pel que fa al 

creixement. L’estabilització posterior 

a la introducció de la nova normativa sobre emissions en el 

sector de l’automòbil, la sòlida demanda interna i l’esperada 

recuperació de la demanda externa fan que les expectatives de 

creixement de la zona euro passi de l’1,3% al 2019, a l’1,6% al 

2020. En aquest sentit, tot i els dubtes sobre els comptes 

públics italians, el manteniment de les polítiques monetàries 

expansives, la reducció de les protestes a França i el bon 

comportament de l’economia espanyola consoliden les 

previsions a l’alça de l’economia de la zona euro. Finalment, les 

progressives revisions a la baixa de l’economia japonesa situen 

les projeccions de creixement en el 0,9% i en el 0,4% pel 2019 

i el 2020. El creixement del 0,5% del primer trimestre del 2019 

impulsat pel creixement de les exportacions i la caiguda de les 

importacions és, de fet, un reflex de l’escàs dinamisme 

econòmic del país.  

Les revisions a la baixa de la majoria de grans regions amb 

economies de mercat emergents i en desenvolupament 

han situat les previsions de creixement en el 4,1% i el 4,7% pels 

anys 2019 i 2020. Com en els darrers anys, Àsia torna a ser la 

regió amb creixements econòmics més elevats, amb unes 

projeccions de creixement estabilitzades en el 6,2% pels 

propers dos anys. L’esperada 

frenada de l’economia xinesa s’ha 

endarrerit, caient només 0,2 punts en 

el període 2017-2018. Pel 2019 i 

2020 s’espera que els conflictes 

aranzelaris, la moderació del comerç internacional i les 

reformes que està posant en marxa el país redueixin la taxa de 

creixement fins al 6,2% i el 6,0%. Per contra, tot i les revisions 

a la baixa, l’Índia tendiria a incrementar el seu ritme de 

creixement passant del 6,8% del 2018, a una projecció del 

7,2% al 2020. Els conflictes a l’Orient Mitjà han suposat un fre 

al creixement de la regió que també inclou el Nord d’Àfrica, el 

Pakistan i l’Afganistan. Les sancions a l’Iran per part dels Estats 

Units i els conflictes bèl·lics a la regió han reduït el creixement 

de l’1,6% al 2018 a unes previsions de creixement de l’1,0% pel 

2019. Les projeccions de creixement del sector petroler pels 

propers anys fan que pel 2020 s’esperi un creixement del 3,0% 

principalment impulsat per l’economia d’Aràbia Saudí. Les 

expectatives a l’alça pel preu del petroli també afecta a les 

economies productores de l’Àfrica Subsahariana, les quals 

esperen tenir un creixement del 3,4% i del 3,6% pels anys 2019 

i 2020. Només Sudàfrica mostraria un comportament de major 

Els conflictes 
geopolítics situen 

l’economia global en 

una fase de moderació 

L’Índia, torna a liderar el 

creixement asiàtic 

Milloren les 
expectatives per a les 

economies avançades 
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moderació amb taxes de creixement del 0,7% i de l’1,1%. A 

Amèrica Llatina, l’empitjorament de les previsions de 

creixement econòmic de les economies més importants ha 

situat les expectatives de creixement per a aquest 2019 en el 

0,6%, 0,4 p.p. inferior al creixement del 2018. Els riscos 

crediticis al Brasil i Mèxic, la contracció de l’economia argentina 

i un pitjor resultat de l’esperat a Xile han influenciat en la 

dinàmica negativa de la regió. Amb tot, la millora de les 

projeccions pel 2020 situa el creixement de l’economia 

llatinoamericana en el 2,3%. Finalment, s’espera que, arran de 

les rebaixes en les projeccions de creixement de Rússia, la 

Comunitat d’Estats Independents creixi a l’1,9% al 2019 i al 

2,4% al 2020. La resta de països de la Comunitat sense Rússia 

creixeran a un ritme del 3,5% i del 3,7% en els propers anys.  

A la zona euro, tot i la revisió a l’alça de les projeccions de 

creixement, aquestes continuen estant per sota del nivell de 

creixement d’anys anterior, en el context de tendència a la 

moderació del que es ve parlant. La zona euro, que va créixer 

a ritmes del 2,4% i de l’1,9% els anys 2017 i 2018, es preveu 

que creixi a l’1,3% i a l’1,6% en el període 2019-2020. Les 

inferiors taxes de creixement han estat causades per la caiguda 

del comerç internacional, factor que ha tingut un impacte molt 

significatiu sobre la indústria manufacturera de l’àrea de l’euro 

a causa del seu elevat grau d’obertura. Alhora, la incertesa del 

Brexit i les noves regulacions d’emissions del sector de 

l’automòbil també han tingut impactes negatius sobre el 

creixement. Tanmateix, el repunt del creixement esperat pel 

2020 es basa en la solidesa que ha mostrat la demanda interna, 

afavorida per l’estabilitat del mercat de 

treball, i per la superació de factors 

transitoris vinculats a les noves 

regulacions, a protestes socials i a les 

incerteses respecte a l’evolució del 

comerç global. Davant d’aquest escenari, la resposta del Banc 

Central Europeu ha estat la de mantenir la política monetària 

expansiva per tal de garantir l’impuls a la inversió i el nivell de 

preus. Aquest darrer punt és important donat el canvi en la 

presidència del BCE l’1 de novembre d’aquest any. Tot i que 

no s’esperen canvis importants en l’orientació de les polítiques 

del BCE, la nova presidència en mans de Christine Lagarde 

podria suposar canvis en el mig termini. Si es posa el focus en 

les principals economies de l’euro, Alemanya mostra uns 

resultats marcadament insuficients, amb un creixement esperat 

pel 2019 del 0,7% i de l’1,7% al 2020. L’escassa demanda 

exterior, la caiguda de la producció industrial i la feblesa del 

consum privat haurien estat els factors determinants en la 

caiguda del creixement alemany. A Itàlia els dubtes en relació 

a la fiscalitat nacional s’han reflectit en un increment de la prima 

de risc que també ha frenat la demanda domèstica, deixant les 

projeccions de creixement en el 0,1% al 2019 i en el 0,8% al 

2020. La superació de les revoltes protagonitzades per les 

armilles grogues a França i les mesures fiscals iniciades han 

d’impulsar el creixement fins a l’1,3% i l’1,4% en els propers 

anys. 

Tot i la reducció de la taxa de creixement que s’espera per a 

l’economia espanyola aquest 2019, la qual ha passat d’un 

creixement positiu del 2,5% al 2018, a una estimació de 

creixement del 2,1%. Durant el primer trimestre de l’any la taxa 

de creixement interanual s’ha situat en el 2,4%, una dècima per 

sobre de la del darrer trimestre de l’any passat. Aquest fet 

trenca amb cinc trimestres consecutius de caigudes de la taxa 

de creixement. Un fet similar succeeix amb la participació de la 

demanda exterior en el creixement del PIB, després de sis 

trimestres amb aportacions negatives, durant el primer 

trimestre del 2019 la demanda exterior 

ha contribuït en 0,2 punts al 

creixement econòmic espanyol. Per la 

seva part, la demanda interna ha 

suposat 2,2 punts del creixement total, 

en una tendència al descens que dura des del 2n trimestre del 

2018. Pel 2020, totes les previsions apunten a un creixement 

del PIB de l’1,9%. Durant la primera part de l’any, la indústria 

va recuperar el creixement perdut durant el quart trimestre del 

2018, passant d’un creixement del -1,3% a un creixement del 

0,4%. Per la seva banda, la construcció continua mostrant 

taxes de creixement positives que, tot i ser lleugerament 

inferiors a les de l’any passat, continuen sent el sector amb 

creixements més elevats. La construcció passa d’una taxa de 

creixement del 7,2% el darrer trimestre del 2018, a una taxa del 

6,9%. Els serveis també van créixer a un ritme positiu, amb un 

increment del 3,0%. El comerç, el transport i l’hostaleria d’una 

banda, i les activitats professionals, científiques i tècniques van 

ser els motors del creixement del sector amb taxes del 3,6% i 

del 5,2% respectivament. Finalment, l’agricultura va tornar a 

decréixer, després de mostrar un increment del 3,6% en el 

darrer període de l’any passat. L’extensió temporal i les noves 

mesures acomodatícies en la política monetària juntament amb 

les previsions de millora del comerç internacional, fan augurar 

un bon comportament de l’economia espanyola pels propers 

anys. 

L’economia catalana ha mostrat al 2018 un creixement 

econòmic igual al de l’economia espanyola (2,6%) i superior al 

del conjunt de la zona euro. Com és evident, però, Catalunya 

no ha estat aliena a les dinàmiques de l’economia internacional 

i també s’ha vist afectada per la davallada del comerç 

internacional i pels conflictes geopolítics que hi ha actualment 

en l’horitzó internacional. En aquest entorn de moderació del 

creixement, les projeccions pel principat situen el creixement 

del 2019 entorn al 2,2% del PIB, una taxa un punt per sobre de 

la previsió de creixement del conjunt de països de l’euro, i una 

dècima superior a la de l’economia espanyola. Durant el segon 

trimestre del 2019 l’economia catalana ha crescut un 2,0% 

interanual, el mateix que va créixer durant el primer trimestre i 

3 dècimes per sota del creixement experimentat per l’economia 

espanyola. Al tancament de la primera meitat de l’any el motor 

del creixement català ha estat la recuperació de les 

exportacions, que amb un repunt del 3,1% han compensat la 

moderació de la demanda interna. Segons les dades 

publicades pel Departament de la Vicepresidència i 

d’Economia i Hisenda, el creixement del darrer any va permetre 

Davant la incertesa, el 
BCE manté els 

estímuls  

Bones perspectives per 

a l’economia espanyola 
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recuperar el nivell de PIB per habitant previ a la crisi 

econòmica, situant el PIB per poder de paritat de compra (PPC) 

en el 113,5% respecte al conjunt de l’Europa dels 28, davant 

del 91,4% de l’economia espanyola. Pel que fa al saldo exterior 

de l’economia de Catalunya, durant el 2018, tot i mantenir el 

signe positiu amb un pes del 12,2% del PIB, aquest ha patit un 

lleuger descens respecte l’any anterior. Això ha succeït arran 

de la frenada del comerç mundial que ja s’ha comentat i que ha 

fet que el saldo amb l’estranger passés del 6,7% al 5,7% del 

PIB. El saldo exterior, doncs, va mantenir l’aportació positiva al 

creixement del Producte Interior Brut, amb 0,4 punts respecte 

al total. Aquesta aportació va ser inferior a la dels anys anteriors 

donat el pitjor comportament de les exportacions. Davant del 

saldo exterior, la demanda interna va seguir creixent a un ritme 

superior, tot i que més moderat que en anys previs, aportant 

2,2 punts al creixement del PIB català. 

Tot i el creixement de les exportacions 

del 0,9% intertrimestral durant el primer 

trimestre del 2019, donat el context 

esmentat, enguany és esperable una 

nova reducció del saldo positiu de la balança de pagaments 

amb l’exterior, amb una demanda interna creixent que impulsa 

les importacions, i una demanda externa en declivi. El menor 

dinamisme del comerç internacional ha tingut efectes directes 

sobre la indústria catalana, especialment exposada als xocs 

internacionals. Després de créixer al 5,7%, 3,8% i 4,8% durant 

els darrers tres anys, al 2018 la indústria ha crescut un 1,4% 

en termes de VAB, i s’espera que al 2019 creixi al 0,6%. El 

comportament de la indústria catalana ha estat similar al del 

sector industrial europeu, el qual també ha experimentat baixos 

nivells de creixement. Sectors com el de l’energia elèctrica, el 

subministrament d’aigua i del paper i les arts gràfiques han patit 

davallades d’entre el -0,5% i el -6,9%. La caiguda més forta, 

però, s’ha donat en el sector dels productes minerals no 

metàl·lics, els quals han caigut un -8,0% durant el 2018. Per la 

seva banda, la construcció va ser el sector que més va créixer 

durant el 2018 tant en termes de VAB, com de PIB, creixent a 

un ritme del 4,9%, 0,2 punts per sobre que al 2017. Pel 2019, 

s’espera que el sector freni lleugerament el seu ascens, situant 

el seu increment en el 3,9%. La constant recuperació de les 

xifres de compravenda i de creixement del preu de l’habitatge 

tant nou com usat han anat acompanyades de l’augment de la 

xifra d’habitatges iniciats, la qual acumula cinc anys 

d’increments consecutius i se situa al 2018 en el 28,0%, 6,7 

punts per sota que al 2017.  

Aquesta dinàmica es veu reflectida en el mercat laboral, el qual 

ha vist créixer el nombre d’afiliats al sector en un 5,6%. Els 

serveis van mantenir durant el 2018 un bon ritme de 

creixement, situat en el 3,0%, per sobre que el del 2017. Pel 

2019, s’espera que el sector creixi un 2,4%. Durant el 2018, el 

bon comportament del sector va estar impulsat pel dinamisme 

dels serveis de no mercat proveïts pel sector públic (2,5%), per 

la informació i les comunicacions (4,8%) i, especialment, per 

les activitats professionals, científiques, tècniques i 

administratives, les quals van créixer un 10,3%. Aquest 

increment estaria relacionat amb una major demanda 

intermèdia amb origen en altres sectors econòmics. Quant al 

turisme, el lleuger increment de turistes durant el 2018 ha situat 

la xifra total en màxims històrics, amb 19,1 milions de turistes 

estrangers, els quals van incrementar les seves pernoctacions 

un 0,8%. El major número de turistes estrangers va fer créixer 

la despesa turística un 8,7% fins als 1.058€ de mitjana, situant 

així la despesa turística estrangera en els 20.606 milions 

d’euros, un 7,2% més. El mercat de treball s’ha caracteritzat a 

Catalunya per una sensible disminució del seu dinamisme, 

sense que aquesta suposi un canvi de tendència en el procés 

de creació d’ocupació en el que es 

troba immersa l’economia del principat. 

L’Enquesta de població activa (EPA) 

calcula que durant el 2018 l’ocupació 

va créixer un 2,7%, 0,2 punts inferior al creixement del 2017. Si 

durant els dos primers trimestres del 2019 l’afiliació a la 

Seguretat Social va augmentar un 0,6% intertrimestral, 

s’estima que a final d’any l’ocupació podria créixer fins al 2,0%, 

impulsada per la contractació en serveis de no mercat. 

Tanmateix, si continua la tendència iniciada durant el primer 

semestre del 2019, les activitats professionals, científiques i 

tècniques i les de comunicació i finances també tindran un 

paper significatiu en la creació d’ocupació. Tot i la dinàmica 

positiva, les xifres d’ocupació queden lluny de les assolides al 

2007. Així, si en el període previ a la crisi hi havia 3,8 milions 

de persones ocupades a Catalunya, al 2018 aquesta xifra se 

situa en els 3,5 milions. En aquest període, la destrucció 

d’ocupació s’hauria donat amb especial força a la construcció 

(on es van perdre més del 50% dels llocs de treball), però 

també a la indústria, on la pèrdua de llocs de treball va ser de 

més de 140.000 (el 21,8%).  

En termes relatius, durant el 2018 la construcció va ser el sector 

que més ocupació va crear, incrementant en un 5,1% els llocs 

de treball. Per la seva banda, als serveis l’ocupació va créixer 

un 3,0% i un 2,6% a la indústria. L’agricultura va ser l’únic dels 

grans sectors que va disminuir la seves dades d’afiliació en un 

1,5%. Més detalladament, en termes absoluts les activitats del 

sector industrial que més ocupació van crear van ser les 

d’alimentació i les de reparació i instal·lació de maquinària. En 

termes relatius, aquelles amb un comportament més destacat 

van ser la indústria farmacèutica i la del cuir i el calçat, les quals 

van créixer un 4,5 i un 7,9% respectivament. Donat el seu pes 

en la distribució per sectors de l’economia, els serveis van 

representar el 80,0% de les noves contractacions. 

L’administració pública i a sanitat van incrementar en el 6,9% i 

el 4,0% la seva xifra d’afiliats. És destacable també l’increment 

de llocs de treball en les activitats de programació i consultoria 

informàtica, en educació i en comerç minorista (9,2%, 2,9% i 

2,2% respectivament. Aquelles activitats amb pitjor 

comportament les de personal domèstic i de les llars (-4,0%) i 

les de reparació d’ordinadors i articles d’ús domèstic (-4,7%). 

Aquesta evolució del mercat de treball va permetre reduir la 

taxa d’atur fins a l’11,6% durant el primer trimestre del 2019. 

Aquesta reducció de l’atur s’ha donat tot i l’increment de la 

població activa, la qual ha crescut un 2,0% interanual en el 

primer trimestre de l’any. Aquesta taxa d’atur, queda lluny de 

La indústria catalana 
frena la dinàmica de 

creixement  

El sector públic lidera la 

creació d’ocupació 
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les assolides en el període pre-crisi, en el la taxa se situava en 

el 7,0%. És remarcable, però, que tot i la millora en els 

indicadors del mercat de treball, en el darrer període la taxa de 

temporalitat ha crescut fins a assolir el 21,9%, la més alta des 

del 2007. La temporalitat té especial incidència entre les dones 

(22,6%) i entre els joves d’entre els 16 i els 24 anys, ens els 

que la taxa de temporalitat és del 66,1%. 
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Resum executiu 

El present informe número 6 de Conjuntura econòmica de 

Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes 

(CRiRC) fa referència al primer semestre del 2019. El treball fa, 

en primer lloc, una contextualització de l’evolució de l’economia 

mundial i nacional en la qual emmarcar algunes de les 

tendències observades a l’economia local. Per això, l’informe 

presenta en primer lloc l’evolució més recent dels principals 

indicadors macroeconòmics, per passar a analitzar les 

tendències dels sectors més importants per a l’economia de 

l’àmbit. Finalment, s’analitzaran les darreres informacions 

referents l’Enquesta de Clima Econòmic i Confiança 

Empresarial per tal de conèixer les expectatives d’evolució 

econòmica pels propers mesos. 

Seguint la línia iniciada durant la segona meitat del 2018, els 

sis primers mesos del 2019 s’han caracteritzat per la moderació 

dels ritmes de creixement de l’ocupació al CRiRC. Entre el 

primer i segon trimestre de l’any, les taxes de creixement han 

passat del 3,2% a l’1,8%. El predomini de la moderació en 

els ritmes de creixement és, de fet, una de les principals 

conclusions a les que arriba el present treball. Si entre el segon 

trimestre del 2017 i el segon trimestre del 2018 es van crear 

12.169 llocs de treball, entre el segon trimestre del 2018 i el 

segon trimestre del 2019 se n’han creat 3.933, la xifra més 

baixa des de l’inici de la recuperació al 2014. Amb tot, 

l’ocupació ha seguit una dinàmica molt positiva durant els 

darrers anys incrementant un 23,0% el nombre de llocs de 

treball des de mitjans del 2013. Aquest fet situa l’ocupació a 

l’àmbit del CRiRC en els 222.244 llocs de treball, a 10.879 de 

la xifra màxima d’ocupació assolida per l’economia de l’àmbit. 

La pèrdua de dinamisme ha afectat a tots els grans sectors, 

però ha tingut impactes més significatius sobre l’Agricultura, la 

ramaderia i la pesca, que cauen un -3,8%, i sobre la Indústria, 

que durant el primer semestre de l’any s’ha estancat en un 

creixement del 0,0%. Només la Construcció i els Serveis han 

registrat creixements positius del 4,7% el primer i del 3,3% 

el segon. 

Donat que els Serveis representen el 70,1% de l’ocupació del 

CRiRC, la variació del 3,3% del primer semestre de l’any ha 

suposat l’increment més important de l’ocupació en termes 

absoluts. El creixement del sector s’ha donat gràcies al bon 

comportament dels Serveis personals (4,9%), dels quals 

l’Hostaleria ha registrat el major creixement amb una 

variació del 6,5% i 271 nous llocs de treball. Les Activitats 

artístiques i recreatives, tot i disminuir 4,9 punts percentuals els 

seu creixement respecte al semestre anterior, també han 

mostrat un bon comportament amb una taxa de creixement del 

6,0%. Els Serveis a la producció també han crescut a un ritme 

positiu (4,1%) i sensiblement superior al del trimestre anterior, 

atesos els increments de les taxes de creixement de les 

Activitats financeres i d’assegurances (2,2%), de les Activitats 

professionals, científiques i tècniques (3,4%) i de les Activitats 

administratives (7,5%). Per contra, tant les Activitats 

immobiliàries com la Informació i les comunicacions han patit 

davallades en les seves taxes de creixement, especialment en 

aquest darrer subsector, en el que la taxa de variació ha passat 

del 6,0% a l’1,1%. Amb tot, la Informació i les comunicacions 

ja ocupen a 4.097 persones, 1.843 més que durant el període 

de crisi econòmica. El Transport i l’emmagatzematge i les 

Administracions Públiques també han registrat evolucions 

positives del 4,4% i del 6,4% respectivament, fent que ocupin a 

un total de 12.522 persones el primer i de 11.986 el segon. 

La Indústria, que havia tendit a créixer a taxes superiors al 

CRiRC que al conjunt de l’economia catalana, inverteix aquesta 

tendència durant el primer semestre del 2019 amb una caiguda 

de l’ocupació industrial del -0,8% al CRiRC, davant del 

creixement del 0,4% català (1r trimestre). Malgrat la davallada 

dels últims trimestres, la Indústria ha mantingut una tònica 

positiva que li ha permès recuperar 6.167 llocs de treball des 

de principis del 2014. Tot i haver assolit una xifra lleugerament 

superior als 50.000 llocs de treball, la Indústria encara es troba 

lluny de la recuperació dels nivells de l’ocupació previs al 2008 

(63.418). El creixement positiu de només sis dels dotze 

subsectors de la Indústria ha estat la causa de l’estancament 

viscut pel sector durant la primera meitat de l’any. Els 

creixements de la Química (3,0%), de les Altres 

manufactureres (4,8%) i del Reciclatge (6,0%), no han estat 

capaços de compensar les pèrdues d’ocupació de sectors com 

la metal·lúrgia (-1,8%) i, especialment, de la Fabricació de 

materials de transport, la qual ha accelerat la destrucció de 

llocs de treball fins al -9,4%, amb 457 llocs de treball menys 

que un any enrere. En termes generals, la Indústria del metall, 

que a inicis del 2018 havia endegat un procés de reducció de 

les taxes de creixement, consolida ara la tendència amb un 

retrocés del -2,0% de l’ocupació durant el primer semestre de 

l’any. Tot i que amb major moderació, es dóna un procés similar 

al conjunt del sector a Catalunya, on l’ocupació ha disminuït un 

-0,2% durant el darrer trimestre estudiat, el primer descens de 

l’ocupació des d’inicis del 2014. 

Pel que fa al mercat de l’habitatge, en la present edició de 

l’Informe de Conjuntura Econòmica de Sabadell i l’Àmbit del 

CRiRC no s’analitzen les dades referents al segon trimestre del 

2019. El motiu és que en el moment de tancar l’edició de 

l’informe, les dades del període esmentat encara no han estat 

publicades per part del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Per aquest motiu l’anàlisi s’ha realitzat a partir de la informació 

disponible referent al primer trimestre del 2019.  

El sector de la Construcció ha seguit una tendència similar als 

tres àmbits estudiats, seguint un procés continuat de 

disminució de les taxes de creixement de l’ocupació. A l’àmbit 

del CRiRC l’increment interanual del primer semestre de l’any 

s’ha situat en el 4,7%, el més baix dels darrers anys. Aquesta 

moderació ha seguit una dinàmica similar a l’experimentada pel 
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mercat immobiliari, que durant el 1r trimestre de l’any ha tendit 

a reduir el volum de transaccions. En el conjunt de Catalunya, 

la compravenda d’habitatges s’ha moderat significativament, 

passant d’una variació del 10,8% en l’últim trimestre del 2018, 

a una variació del 5,0%. Un procés s’ha donat amb més ímpetu 

al conjunt del CRiRC, on la xifra de compravendes a passat 

d’incrementar-se un 8,6%, a caure un -5,6%. La dinàmica a 

Sabadell ha estat diferent, mantenint-se estable en el 2,0% 

després d’haver crescut un 2,4% en el trimestre passat. 

L’alentiment del creixement del nombre de transaccions no ha 

anat acompanyat d’un procés de reducció del preu de venda 

de l’habitatge, ans al contrari, el preu per metre quadrat de 

l’habitatge ha crescut a taxes superiors al 10,3% a tots els 

àmbits. Ho ha fet amb especial intensitat al CRiRC, on la 

variació de l’11,4% ha situat el preu de l’habitatge en els 

2.005,51€/m2, el preu més elevat de la sèrie de dades. De 

manera similar, els preus a Sabadell i Catalunya també han 

assolit nous màxims durant aquesta primera part de l’any. 

D’altra banda, el preu del lloguer continua creixent a ritmes 

similars als de finals de 2018, d’entre el 3,2% de Sabadell i el 

5,8% del conjunt de Catalunya. Com en el cas del mercat de 

compravenda, el mercat del lloguer d’habitatges també s’ha 

situat en preus propers als màxims registrats, confirmant així la 

tònica generalitzada de creixement del preu de l’habitatge a 

Catalunya. 

L’evolució d’indicadors com els de l’evolució del treball 

autònom i assalariat, de la contractació o de l’evolució de l’atur 

també evidencien el retrocés en els ritmes de creació 

d’ocupació que s’ha donat durant la primera meitat del 2019. 

Així, a l’àmbit del CRiRC, el treball assalariat creix un 2,9%, un 

punt menys que en el darrer semestre del 2018, alhora que el 

treball autònom aprofundeix en el seu estancament amb una 

variació positiva del 0,5% (3 dècimes menys). A Catalunya, el 

nombre de persones registrades al Règim Especial de 

Treballadors/es Autònoms/es ha disminuït un -0,1%, en la 

primera reducció del treball per compte propi des del 3r 

trimestre del 2013. La contractació experimenta una 

important davallada del -8,2% al CRiRC i del -10,1% a 

Sabadell. A Catalunya, on els ritmes de contractació s’havien 

mantingut elevats, fins i tot mentre Sabadell i el CRiRC 

disminuïen la contractació, redueix un 0,5% el nombre de 

contractes durant el segon trimestre del 2019, en la primera 

disminució del nombre de contractes des de finals del 2012. 

Finalment, el ritme de reducció de la desocupació també es veu 

afectat per la dinàmica d’alentiment generalitzat, disminuint 1,9 

punts percentuals la taxa de variació de l’atur passant del -5,7% 

al -3,8%. Amb tot, la taxa d’atur passa al CRiRC de l’11,3% 

al 10,7%. 

El teixit empresarial va créixer un 1,1% durant el primer 

trimestre del 2019 (la primera vegada en cinc trimestres que 

creix per sobre de l’1%), per tornar a caure durant el segon 

trimestre fins al 0,4%. A Catalunya no es va donar cap repunt 

en el creixement del nombre d’empreses, en una tendència a 

la baixa que ha situat l’increment del primer semestre de l’any 

en el 0,4%. 

L’Enquesta de Clima Econòmic i Confiança Empresarial de 

Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes del 

segon trimestre de l’any registra a l’Índex de Confiança 

Empresarial estabilitat en les expectatives que cara al 3r 

trimestre del 2019. La variació intertrimestral del -0,4% situa 

l’indicador en els 135,3 punts i la variació interanual en el 0,1%. 

Els increments de l’Índex intertrimestral a Catalunya i Espanya 

(0,9% i 1,6% respectivament) no aconsegueixen recuperar el 

valor assolit per l’indicador un any enrere, situant-se en una 

variació interanual del -1,6% a Catalunya i del -0,9% a 

Espanya. 

En relació a la marxa del negoci, tots els grans sectors 

econòmics mostren increments positius en el saldo entre 

respostes positives i negatives, el que suposa un major 

optimisme respecte als resultats obtinguts. Les expectatives 

pel 3r trimestre, en canvi, registren un descens de les 

respostes a l’alça, fet que redueix els saldos positius tant a la 

Indústria i la Construcció com als Serveis. 

Les empreses exportadores es decanten majoritàriament per 

l’estabilitat, tot i el fet de mantenir el saldo negatiu de -4,4 punts 

que ja va exhibir en la darrera enquesta. De cara al proper 

trimestre l’estabilitat torna a ser majoritària, malgrat el lleu 

increment de les respostes pessimistes, que han generat un 

saldo negatiu d’1,7 punts. 

El grau d’utilització de la capacitat productiva de la indústria 

creix dos punts en la valoració del segon trimestre i es redueix 

sis dècimes en el tercer trimestre de 2019 fins a situar-se en el 

75,0%.
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Indicadors d’activitat recent 

Actíva Prospect 

Ocupació i teixit empresarial 

S’alenteix el procés de recuperació  

Durant el 1r semestre del 2019, la confluència de les taxes de 

creixement de l’ocupació del CRiRC i Catalunya, que ja 

s’avançava en el darrer informe, s’ha donat finalment amb 

idèntiques variacions del 2,5% interanual a ambdós àmbits. 

Aquesta convergència s’ha donat en el marc d’una tendència 

a la moderació del creixement de l’ocupació que només 

Sabadell ha estat capaç d’evitar, mantenint una taxa de 

variació igual a la del 2n semestre del 2018 (3,4%). Malgrat la 

moderació, amb 222.244 persones ocupades, l’àmbit del 

CRiRC compta amb 3.933 nous llocs de treball respecte al 

mateix període de l’any passat, acostant-se progressivament 

al màxim de la sèrie de dades assolit durant el segon trimestre 

del 2007 (233.123). 

Es manté el lent creixement del teixit empresarial 

Malgrat la frenada del 2n trimestre del 2019, durant el 1r 

semestre de l’any la creació d’empreses al CRiRC creix dos 

dècimes més que en el 2n semestre del 2018 fins al 0,8%. Amb 

aquest ja són tres semestres continuats amb creixements 

inferiors a l’1%. Per contra, Sabadell abandona la destrucció 

de teixit empresarial per créixer un 1,1% durant la primera 

meitat de l’any. A diferència d’aquests, Catalunya perd 

dinamisme amb una variació del 0,4%, dues dècimes menys 

que en el darrer període estudiat. Tanmateix, amb un 90,9% 

del nombre d’empreses previ a la crisi, Catalunya és el territori 

que més s’acosta a la plena recuperació. El CRiRC se situa en 

el 86,5% i Sabadell en el 80,6%. 

Creixement més moderat del treball assalariat 

El creixement del treball assalariat durant el 1r semestre del 

2019 ha estat similar a l’àmbit del CRiRC i a Catalunya, amb 

variacions del 2,9% i del 3,0% respectivament. Tot i la 

moderació dels ritmes de creixement, el CRiRC es troba a 

nivells similars als del període previ a la crisi pel que fa a les 

xifres de treball assalariat. Sabadell ha seguit una dinàmica 

sensiblement diferent, augmentant en una dècima la seva taxa 

de creixement del treball assalariat fins al 3,9% interanual. 

Nota: Al llarg del 3r i 4t trimestre de 2017 es van produir destacades anomalies 

en els llocs de treball localitzats en les activitats d’Administracions Públiques, 

defensa, seguretat social i activitats associatives, i en les Activitats financeres 

i d’assegurances. Aquestes anomalies venen motivades pel canvi de 

localització administrativa de centres de cotització amb un elevat nombre de 

llocs de treball, i que provoca el canvi de localització administrativa dels llocs 

de treball assalariat associats a aquests centres.  

 

 

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

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

A l’àmbit del CRiRC el treball autònom manté la tònica de lent 

creixement que l’ha caracteritzat durant els darrers anys de 

recuperació econòmica. En l’últim període estudiat, la variació 

ha estat del 0,5%, tres dècimes menys que en el semestre 

passat. A Sabadell l’estancament sembla haver-se esvaït 

gràcies als creixements de l’1,6% i de l’1,4% dels dos últims 

semestres. Per contra, Catalunya ha passat de l’estancament 

al declivi amb unes taxes de variació del -0,1% i -0,2% durant 

els dos primers trimestres de l’any. 

Contractació 

Fortes caigudes en la contractació 

La moderació dels ritmes de creixement de la contractació de 

la que es parlava a l’anterior informe ha esdevingut una intensa 

contracció. Així, si durant el primer semestre del 2018 la 

contractació creixia a l’àmbit del CRiRC un 11,2% i durant el 

segon semestre ho feia un 0,8%, durant la primera meitat del 

2019 la contractació ha caigut un 8,2%, fet que ha suposat un 

total de 4.672 contractes menys que un any enrere. A Sabadell, 

on la contracció ja s’havia iniciat a finals del 2018, la davallada 

ha estat del -10,1% i 2.030 contractes. Al conjunt de Catalunya, 

en canvi, la caiguda no s’ha donat amb tanta intensitat, fent 

que la contractació passés de créixer un 4,1% a finals del 2018, 

a estancar-se en el 0,2% durant el primer semestre del 2019. 

Cal remarcar, però, que l’últim trimestre estudiat ha suposat la 

primera caiguda de la contractació des de finals del 2012, una 

disminució del 0,5% parcialment compensada pel creixement 

del 0,9% durant el primer trimestre de l’any. 

L’estacionalitat fa repuntar la temporalitat 

La taxa de temporalitat que durant el període de crisi 

econòmica havia arribat a taxes superiors al 90,0%, disminueix 

0,6 punts al CRiRC i 0,7 a Sabadell, situant així la temporalitat 

en el 85,0% i en el 84,9% respectivament. A Catalunya, la taxa 

de temporalitat s’ha mantingut estable en el 86,3%, un 

percentatge lleugerament superior al dels àmbits estudiats. 

Com mostra el gràfic, la major temporalitat de l’economia 

catalana respecte a l’economia del CRiRC és ja una tònica 

generalitzada que dura des mitjans del 2014. 

 

 

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 

Els ritmes de reducció de l’atur continuen disminuint 

La desocupació continua la tendència a la reducció, tot i que a 

ritmes cada vegada més lents. Si l’atur es va reduir en 4.438 

persones a l’àmbit del CRiRC entre el segon trimestre del 2016 

i el segon trimestre del 2017 (-11,1%), entre el 2T del 2018 i el 

2T del 2019 la variació ha estat de -787 persones (-2,8%). 

Aquesta mateixa tendència es reprodueix al conjunt de 

l’economia catalana, on la desocupació s’ha reduït un 4,4% 

durant el primer semestre de l’any, 2,2 punts menys que en el 

mateix període de l’any passat. Només a Sabadell la dinàmica 

ha estat diferent, amb una variació del -5,0%, fet que evidencia 

una certa estabilitat durant els tres últims trimestres. 

L’alentiment del ritme de reducció de l’atur subratlla dos factors 

importants, d’una banda, les dificultats que planteja per a les 

empreses l’escenari econòmic i polític actual a nivell mundial i, 

de l’altra, el progressiu assoliment d’una fase de maduresa del 

cicle de recuperació econòmica. 

La taxa d’atur assoleix nivells del 2008 

Com ja s’avançava en el darrer informe, el lleu repunt de la 

taxa d’atur a causa de l’estacionalitat havia de donar pas a una 

nova reducció de la taxa de desocupació. Així, l’atur ha baixat 

per sota del 10% (9,7%) a Catalunya, per primera vegada des 

del 3r trimestre del 2008. A l’àmbit del CRiRC l’atur ha baixat 

de l’11,3% al 10,7%. Amb un total del 27.828 persones en 

situació d’atur és la xifra més baixa des de finals del 2008. A 

Sabadell, tot i tenir una taxa de desocupació lleugerament 

superior, es reprodueix la dinàmica esmentada, passant d’una 

taxa d’atur del 12,3% a una de l’11,9%, també la més baixa 

des de finals del 2008.  

La tònica d’alentiment es dóna també a la taxa 

d’excedents laborals 

L’increment del nombre de llocs de treball i la reducció de l’atur 

està suposant una progressiva disminució de la taxa 

d’excedents laborals que, a l’àmbit del CRiRC, ha passat del 

13,0% al 12,7%. El mateix està succeint a Sabadell i al conjunt 

de Catalunya, on les taxes han baixat 0,8 i 0,3 punts fins a 

assolir el 16,6% i l’11,4% respectivament. Amb tot, la major 

lentitud en la creació d’ocupació i en la reducció dels nivells de 

desocupació està suposant un alentiment del ritme de reducció 

dels excedents laborals. El gràfic permet veure aquesta 

dinàmica marcada pel fort descens durant el període 2013-

2017, i per una progressiva moderació del ritme de disminució 

de la taxa d’excedents laborals des del 2017 fins a l’actualitat.  
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Construcció i mercat immobiliari 

La construcció d’habitatges continua la tendència a l’alça 

iniciada al 2015 

El mercat de la construcció residencial continua guanyant 

dinamisme, amb un nou increment de la xifra d’habitatges en 

construcció. L’inici de 691 habitatges durant la primera meitat 

del 2019 suposa 133 habitatges més que durant el mateix 

període de l’any passat. Una dinàmica similar es dóna amb els 

habitatges acabats, ja que durant el primer i segon trimestres 

de l’any s’han finalitzat un total de 278, 150 més que durant la 

primera meitat del 2018.  

Menor volum de transaccions del mercat immobiliari 

El menor dinamisme del mercat immobiliari de compravenda 

d’habitatges que ja s’avançava en el darrer informe de 

conjuntura es confirma durant el 1r trimestre del 2019 amb una 

caiguda en el nombre transaccions del -5,6%. El mercat s’ha 

estabilitzat a Sabadell amb una variació del 2,0% després 

d’haver caigut durant el 2n i 3r trimestre del 2018 a taxes del -

8.0% i -14,3% respectivament. A Catalunya, la moderació ha 

retallat la variació interanual del 10,8% al 5,0% entre el darrer 

trimestre del 2018 i el 1r trimestre del 2019, fet que no ha 

impedit registrar el nombre de transaccions més elevat des de 

que es disposa de dades assolint les 21.478 compravendes. 

Els preus dels habitatges recuperen embranzida 

Malgrat el retrocés del nombre de transaccions, el preu de 

compra de l’habitatge ha crescut a tots els àmbits estudiats. 

On ho ha fet amb més força ha estat al CRiRC, on després 

d’experimentar una variació de l’11,4% durant el 1r trimestre 

de l’any, el preu per metre quadrat ha superat per primera 

vegada els 2.000 euros. El creixement del 10,4% del preu de 

l’habitatge a Sabadell ha estat similar al creixement català 

(10,3%), situant els preus en els 1.994,19€/m2 i els 

2.200,34€/m2 respectivament. Assolint també els respectius 

màxims. Catalunya acumula així cinc trimestres consecutius 

d’increments que l’han fet passar de variacions interanuals de 

l’1,6% a variacions del 10,3%. 

Les taxes de variació del preu del lloguer s’estabilitzen 

El creixement del preu del lloguer, que es va moderar amb 

força durant el 4rt trimestre del 2018, es manté estable a inicis 

del 2019 amb increments del 4,7% al CRiRC i del 3,2% a 

Sabadell, ambdós per sota del creixement català (5,8%). 

Aquestes variacions deixen el preu mitjà del lloguer a l’àmbit 

del CRiRC en els 660,18€, molt a prop del màxim històric i en 

els 649,03€ a Sabadell. A Catalunya, l’impuls de l’espai 

metropolità ha fet créixer els preus amb força fins als 711,31€. 
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Font: Actíva Prospect a partir de dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de 

la Generalitat de Catalunya

Preu de l'habitatge de lloguer

Preu (euros) Variació interanual (%)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hab. iniciats Hab. acabats

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Habitatges CRiRC (eix esq.) Var (%) Sabadell (eix dret)

Var (%) CRiRC (eix dret) Var (%) Catalunya (eix dret)

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CRiRC Var (%) Sabadell (eix dret)

Var (%) CRiRC (eix dret) Var (%) Catalunya (eix dret)

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

300

350

400

450

500

550

600

650

700

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Preu CRiRC (eix esq) Var (%) Sabadell (eix dret)

Var (%) CRiRC (eix dret) Var (%) Catalunya (eix dret)



 

INFORME DE CONJUNTURA de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i Riera de Caldes 

Núm. 6. 1r. semestre 2019 12 

 

Evolució sectorial 

La Construcció pateix una forta caiguda dels ritmes de 

creixement de l’ocupació durant el 2n trimestre de l’any 

La Construcció no ha estat aliena al procés d’alentiment 

generalitzat del creixement, passant de créixer a un ritme del 

6,2% interanual durant el segon semestre del 2018, a créixer 

un 4,7% durant el primer semestre del 2019. Al CRiRC, aquest 

alentiment s’ha donat de manera molt marcada durant el segon 

trimestre de l’any, període en el que el sector ha perdut 4,7 

punts percentuals en la seva taxa de variació fins a situar-se 

en el 2,3%, la taxa més baixa en 20 trimestres. El mateix 

fenomen ha tingut lloc a Sabadell, on la Construcció ha passat 

d’una taxa de creixement del 7,0%, a una del 2,2%. A 

Catalunya, el canvi s’ha donat amb menys força, fent que la 

caiguda de la taxa de creixement fos de tres punts entre el 1r i 

el 2n trimestre de l’any, passant del 5,8% al 2,8%. 

La Indústria decreix per primera vegada des del 2014 

Després de cinc trimestres consecutius amb progressives 

disminucions de la taxa de creixement de l’ocupació a la 

Indústria, el sector entra definitivament en taxes de creixement 

negatives durant el segon trimestre del 2019. La Indústria a 

l’àmbit del CRiRC, que havia crescut un 0,8% a inicis del 2019, 

minva la seva ocupació un -0,8% durant el segon trimestre de 

l’any. A Sabadell el procés es repeteix amb una caiguda de 

l’1,4% entrant en variacions negatives per primera vegada des 

de principis de 2014. Al conjunt de Catalunya, el sector també 

ha moderat el seu creixement, tot i que ha mantingut el 

creixement positiu, creixent un 1,1% el primer trimestre i un 

0,4% el segon. 

La indústria del metall decreix per primera vegada des 

del 2014  

La caiguda que ha tingut lloc a la Indústria, s’ha donat amb 

major intensitat a la indústria del metall. Així, al CRiRC la 

caiguda ha estat del -3,1% durant el segon trimestre de l’any, 

mentre que a Sabadell la davallada ha estat del 6,0% i 173 

llocs de treball menys. A Catalunya el descens no ha estat tan 

acusat, de manera que el descens ha estat del 0,2%, quedant 

parcialment compensat pel creixement del 0,9% del primer 

trimestre. 

Els Serveis es mantenen com els principals creadors 

d’ocupació 

Els Serveis tornen a ser el sector amb els creixements més 

elevats. Amb un increment del 3,3% semestral al CRiRC i del 

4,1% a Sabadell, els dos àmbits mostren increments superiors 

al 2,6% català. D’aquesta manera, es tornen a assolir màxims 

tant a Sabadell com a Catalunya, on els Serveis ja suposen el 

78,4% dels llocs de treball. 
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Lenta recuperació de la Indústria i la Construcció  

En relació al darrer informe, hi ha pocs canvis a l’anàlisi de 

l’evolució per sectors en base 100. Allò més remarcable és el 

fet que, dels sectors estudiats, són aquells vinculats als 

Serveis els que registren els avenços més significatius, mentre 

que els altres grans sectors encara es troben en processos de 

recuperació. Els Serveis van recuperar el nombre de llocs de 

treball de l’etapa anterior a la recessió a finals del 2016, situant-

se a l’actualitat un 11,5% per sobre. Els canvis administratius 

als serveis socials (147,2), el bon comportament dels serveis 

a la producció (107,5), la plena recuperació dels serveis de 

distribució (101,5) i la dinàmica positiva dels serveis personals 

(106,2), aquests últims malgrat haver caigut 6,5 punts en el 

darrer trimestre, han consolidat els Serveis com el principal 

creador d’ocupació a l’àmbit del CRiRC. Tot i la inestabilitat, 

durant el 2n trimestre de l’any, el sector primari ha fet un salt 

endavant situant-se en els 96,5 punts, la xifra més elevada del 

darrer any, aproximant-se així a la recuperació. La Indústria, 

que registrava una dinàmica expansiva, frena el seu 

creixement durant el 2018 i assoleix els 80,0 punts. Tot i la 

tònica positiva, la Construcció en ser el sector que més va 

perdre durant la crisi, se situa en els 58,7 punts respecte el 

2008.  

La frenada de la Indústria del metall s’allarga davant la 

complexitat del context internacional 

La indústria del metall registra des del 2n trimestre del 2018 un 

cert declivi que l’ha fet passar dels 77,2 punts, als 74,8 actuals. 

L’estancament de la metal·lúrgia i de la maquinària i 

l’equipament mecànic entorn als 67,2 i als 89,3 punts 

respectivament, i el descens fins als 69,1 i els 84,5 del material 

de transport i dels productes informàtics, elèctrics, etc. han fet 

recular al sector i han frenat la tendència a la recuperació en la 

que es trobava immers. 

La Indústria modera el ritme de creixement dels darrers 

anys sense abandonar la tendència a la recuperació 

La resta de sectors industrials s’estanquen en els 80,0 punts 

després de recuperar-se de la davallada viscuda durant el 

darrer trimestre del 2018. La situació actual és en tot cas, 

positiva, en tant que, després de l’auge de mitjans del 2018 

(80,6%), la puntuació actual és la més alta des del 2n trimestre 

del 2010. L’auge del reciclatge i de les altres manufactures, 

que han crescut 2,1 i 3,8 punts respectivament, però també el 

creixement de la fusta i el suro (0,7) i de l’alimentació i les 

begudes (4,1) han impulsat aquesta recuperació, compensant 

les caigudes de 0,7 punts de la indústria química i de 1,1 punts 

del paper i les arts gràfiques. En termes generals, la Indústria 

ha alentit el seu procés de plena recuperació dels nivells 

d’ocupació previs a la crisi, tot i que no abandona la tendència 

iniciada en els darrers sis anys.  
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Els Serveis a la producció mantenen la dinàmica positiva 

Després del retrocés amb el que van tancar el 2018, els 

Serveis a la producció creixen 2,1 punts fins als 107,5. 

L’increment es dóna gràcies a la bona dinàmica de tots els 

subsectors, només amb l’excepció de les activitats 

immobiliàries que, tot i la plena recuperació, perden 1,3 punts. 

De la resta d’activitats, el subsector que més ha crescut ha 

estat el de les activitats administratives que, en dos trimestres, 

han crescut 11,4 punts. Les Activitats financeres s’estanquen 

en els 91,4 punts, mentre que les Activitats professionals i 

científiques tornen a assolir el seu màxim amb un 28,4% més 

d’ocupació que al 2008. Finalment, la informació i les 

comunicacions acumulen un increment de 48,8 punts des de 

inicis del 2014, situant-se com un dels sectors que més creix 

al CRiRC. Cal tenir present que els Serveis a la producció 

agrupen alguns dels sectors més dinàmics de l’economia de 

l’àmbit, amb activitats que en els darrers trimestres han assolit 

variacions de l’ocupació de fins al 12,0% interanual. 

Els Serveis de distribució consoliden la recuperació  

Els Serveis de distribució, que van retrocedir 0,9 punts després 

de la seva plena recuperació a finals del 2018, creixen 1,5 

punts en el 2n trimestre gràcies al creixement de totes les 

activitats que en formen part. Després de caure dels 118,5 

punts als 113,7 durant el 1r trimestre, el comerç al detall 

recupera 2,0 punts durant el 2n trimestre fins als 115,7. El 

comerç a l’engròs segueix la tendència a l’alça, que el situa en 

els 86,8 punts a 2.822 llocs de treball de la recuperació. Amb 

un creixement de 10,9 punts en tres anys, el transport i 

l’emmagatzematge també mostren una bona tònica passant 

dels 92,0 als 94,4 punts en els dos últims trimestres, a només 

743 persones del nivell d’ocupació assolida al 2008 (13.265). 

La creixent estacionalitat, la llosa de l’Hostaleria 

L’estacionalitat arrossega a la baixa els Serveis a les persones, 

caient 6,5 punts. El creixement d’1,0 punt dels altres serveis 

(91,6) i de 7,7 punts de les activitats artístiques (138,5), no han 

pogut compensar la pèrdua de 15,8 punts que s’ha donat a 

l’hostaleria, en una de les majors caigudes registrades arran 

de l’estacionalitat del sector. Aquest mateix fet fa previsible un 

nou increment en els propers trimestres. Els Serveis a les 

persones perden, 1.111 llocs de treball entre el 1r i el 2n 

trimestre del 2019, la major caiguda intertrimestral registrada. 

L’estacionalitat de l’Educació enfonsa els Serveis Socials 

Com en el cas anterior, l’estacionalitat creixent del sector 

educatiu ha deteriorat l’evolució del conjunt dels Serveis 

socials, que cauen 5,3 punts en un sol trimestre. 

L’estancament de les administracions públiques (0,1) i el 

creixement de 2,4 punts de les activitats sanitàries s’han vist 

arrossegades per la pèrdua de 1.484 llocs de treball en 

educació (-14,4 punts). 
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Indústria del metall 

La Metal·lúrgia i els productes metàl·lics cauen amb força 

al CRiRC 

Al CRiRC, la Metal·lúrgia ha accelerat el ritme de pèrdua de 

llocs de treball amb la moderació iniciada durant el darrer 

trimestre del 2018 (0,7%) i el descens del -1,0% del 1r trimestre 

i del -2,7% del segon. Aquesta desacceleració ha suposat la 

pèrdua de 252 llocs de treball al conjunt de l’àmbit. A Sabadell, 

en canvi, no es va donar un alentiment previ, de manera que 

el sector va passar de créixer un 4,2% a finals del 2018, a 

decréixer un -4,5% i un -6,6% en els dos primers trimestres del 

2019. A Catalunya no s’han donat les taxes de creixement 

negatives del CRiRC i Sabadell, però el creixement del 0,2% 

del darrer trimestre ha estat el més baix des del 2n trimestre 

del 2014. 

La Maquinària i l’equipament mecànic es desaccelera 

després d’un llarg període de creixement intens 

El sector de la Maquinària i de l’equipament mecànic segueix 

tendències diferents a cadascun dels àmbits. Mentre al CRiRC 

la variació interanual passa del 4,0% de finals de 2018 al 2,3% 

de la primera meitat del 2019, a Sabadell s’intensifica 

lleugerament passant del 2,2% al 2,5% durant el mateix 

període. Al conjunt de l’economia catalana, la tònica de 

creixement ha estat similar a la del CRiRC, passant del 4,7% 

al 2,8%. Aquesta tendència situa al sector de la Maquinària i 

l’equipament mecànic al CRiRC a un 10,8% del màxim 

d’ocupació registrat durant el 2008. 

Forta davallada dels Materials de transport 

La Fabricació de materials de transport, que ja havia entrat en 

recessió durant el 2n semestre del 2018, accelera ara la 

destrucció d’ocupació. Al CRiRC, on la variació de l’ocupació 

durant la segona meitat del 2018 va ser del -0,4%, se situa ara 

en el -9,4%, 9 punts i 457 llocs de treball menys. A Sabadell, 

tot i l’escàs pes relatiu del sector, aquest perd un 58,5% i un 

59,1% durant els sis primers mesos de l’any, fet que suposa la 

desaparició de 39 llocs de treball. Finalment, la pèrdua del 

2,3% de l’ocupació del sector al conjunt de l’economia catalana 

ha significat la primera caiguda del sector en 15 mesos i la 

reducció de 1.476 llocs de treball. 

La fabricació de Productes informàtics, electrònics i 

òptics decreix al CRiRC  

La moderació del creixement anunciada al darrer informe ha 

esdevingut ara una reducció de l’ocupació tant al conjunt de 

Catalunya com al CRiRC, on el sector ha caigut un -1,5% i un 

-0,6% durant el 2n trimestre de l’any. Per contra, a Sabadell el 

sector va créixer un 9,9% durant el primer trimestre, per 

estancar-se en el 0,0% durant el segon.  
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Resta d’indústria 

La Química, farmacèutica i plàstic moderen el creixement 

de l’ocupació 

Tot i ser un dels subsector de la indústria que més creix, la 

Química, farmacèutica i plàstic segueixen la tendència 

generalitzada moderant el seu creixement tant al CRiRC com 

a Catalunya, on entre el 1r i el 2n trimestre, el creixement ha 

passat del 4,0% l’1,9% al CRiRC, i del 2,3% a l’1,5% a 

Catalunya. Malgrat la disminució dels ritmes de creació de llocs 

de treball, a Catalunya el sector es troba a un 4,9% de 

recuperar els màxim nivell d’ocupació de la sèrie de dades. Pel 

que fa a Sabadell, com mostra el gràfic el sector només ha 

viscut un trimestre amb taxes de variació positives en vuit 

trimestres. Més específicament, el sector ha perdut un 8,0% i 

un 6,6% durant els dos primers trimestres del 2019, fet que 

l’allunya de la recuperació dels nivells d’ocupació previs a la 

crisi. 

El tèxtil, confecció i cuir alenteix el creixement 

A diferència de Sabadell i Catalunya, on el Tèxtil ha caigut un 

-1,3% i un -2,1% respectivament, al CRiRC, tot i l’alentiment, 

les taxes de creixement es mantenen positives (1,5%). La 

progressiva reducció del ritme de creixement de l’ocupació, 

que ha passat del 8,0% del 3r trimestre del 2018 al 0,7% actual, 

no ha portat al sector a variacions negatives. De fet, el Tèxtil 

ocupa a 4.981 persones que, tot i quedar lluny de la màxima 

ocupació (6.750), és una de les xifres més elevades dels 

darrers anys.  

Alentiment sobtat de l’Alimentació i begudes 

Tant a Sabadell com al conjunt de Catalunya, l’Alimentació i 

les begudes ha assolit el seu nivell màxim d’ocupació durant el 

2019. Així, a Catalunya, l’estabilitat i les elevades taxes de 

variació l’han situat com el principal subsector de la indústria 

en termes d’ocupació, creixent un 13,4% des de finals del 2012 

fins a l’actualitat. Al CRiRC, el sector ha registrat una major 

vulnerabilitat, combinant creixements d’entre el 7-8% durant el 

2018 amb pèrdues d’ocupació en el 2017. Amb tot, el sector 

tendeix a la recuperació, situant-se a 306 llocs de treball del 

màxim registrat. 

El Paper i les arts gràfiques no es recuperen 

Després de cinc trimestres consecutius de pèrdues d’ocupació, 

les Arts gràfiques creixen un 0,5% durant el 1r trimestre de 

l’any, per tornar a retrocedir un -1,2% al segon. Com mostra el 

gràfic, l’ocupació generada pel sector a l’àmbit del CRiRC ha 

tendit a l’estancament i a una certa davallada durant els darrers 

anys. A Sabadell, les elevades taxes de creixement van donar 

pas a cinc trimestres consecutius de pèrdues de llocs de 

treball, procés que encara dura amb la disminució d’un 5,1% 

durant la primera meitat del 2019. 

 

Química, farmacèutica, plàstic i refí de petroli

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Tèxtil, confecció i cuir

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Alimentació i begudes

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Paper i arts gràfiques

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

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

de la Generalitat de Catalunya

(1) Inclou els règims RGSS i RETA
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Serveis a la producció 

Les Activitats professionals, científiques i tècniques es 

recuperen i tornen a créixer a ritmes elevats 

Les Activitats professionals científiques i tècniques han superat 

l’alentiment que va tenir lloc durant el 3r trimestre del 2018. El 

progressiu increment de les taxes de creixement de l’ocupació 

durant els sis primers mesos de l’any han situat la variació del 

2n trimestre en el 2,3% a Sabadell i en el 4,4% al CRiRC. El 

sector esdevé així la tercera activitat vinculada als Serveis que 

més persones ocupa al CRiRC, per darrere del comerç. A nivell 

de Catalunya el sector s’ha mostrat més estable, creixent al 

4,7% i al 4,1% durant els dos últims trimestres. 

Les Activitats administratives i serveis auxiliars són el 

sector que més creix de l’economia del CRiRC 

Tot i trobar-se lluny de la plena recuperació, en els darrers 

semestres, el descens de les taxes de creixement de les 

Activitats administratives i de serveis auxiliars a Catalunya i el 

creixement d’aquestes al CRiRC i Sabadell ha fet que tant el 

CRiRC com Sabadell registressin variacions marcadament 

superiors a les del sector a Catalunya. Així, durant el 1r 

semestre del 2019 les Activitats administratives han crescut un 

7,5% al CRiRC i un 9,3% a Sabadell, davant del creixement del 

2,6% que ha tingut lloc a Catalunya. En el cas de Sabadell, el 

sector és un dels que registra majors creixements durant el 

2019. 

Les Activitats financeres i d’assegurances milloren 

progressivament les seves taxes de creixement 

La recuperació de les Activitats financeres i d’assegurances de 

la que es parlava a l’anterior informe es consolida durant el 

primer semestre del 2019 amb una progressiva millora de les 

taxes de creixement. El sector creix a l’àmbit del CRiRC un 

2,4%, l’increment més elevat des del 3r trimestre del 2012. El 

mateix passa a Sabadell, on el creixement del 2,2% dels llocs 

de treball és un dels majors increments dels darrers anys. En 

termes generals, el sector registra una dinàmica més moderada 

a Catalunya, on el creixement ha estat del 0,9% durant el segon 

trimestre de l’any. 

La informació i les comunicacions en negatiu al CRiRC i  

amb importants creixements a Sabadell 

Tant Sabadell com el CRiRC mostraven tendències similars a la 

moderació del creixement de l’ocupació al sector de les 

Activitats d’informació i comunicacions. No obstant, a Sabadell 

el sector ha recuperat el dinamisme creixent un 12,0% i un 7,7% 

els dos primers trimestres de l’any, posicionant-se com un dels 

sectors més dinàmics de l’economia de la ciutat, mentre que 

s’ha desinflat fins a variacions negatives del -0,3% en el cas del 

CRiRC. Per contra, l’estabilitat ha destacat a Catalunya, on el 

creixement mitjà els darrers set semestres ha estat del 7,1%.  

Activitats professionals, científiques i tècniques

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Activitats administratives i serveis auxiliars

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Activitats financeres i d'assegurances

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Informació i comunicació

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

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

de la Generalitat de Catalunya

(1) Inclou els règims RGSS i RETA

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Química, farma., plàstic i refí petroli

Tèxtil, confecció i cuir

Alimentació i begudes

Paper i arts gràfiques

Total Indústria

-15,0

-12,0

-9,0

-6,0

-3,0

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Llocs CRiRC (eix esq.) Var (%) Sabadell (eix dret)

Var (%) CRiRC (eix dret) Var (%) Catalunya (eix dret)

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Llocs CRiRC (eix esq.) Var (%) Sabadell (eix dret)

Var (%) CRiRC (eix dret) Var (%) Catalunya (eix dret)

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Química, farma., plàstic i refí petroli

Tèxtil, confecció i cuir

Alimentació i begudes

Paper i arts gràfiques

Total Indústria

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Llocs CRiRC (eix esq.) Var (%) Sabadell (eix dret)

Var (%) CRiRC (eix dret) Var (%) Catalunya (eix dret)

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Química, farma., plàstic i refí petroli

Tèxtil, confecció i cuir

Alimentació i begudes

Paper i arts gràfiques

Total Indústria

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

3.250

3.500

3.750

4.000

4.250

4.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Llocs CRiRC (eix esq.) Var (%) Sabadell (eix dret)

Var (%) CRiRC (eix dret) Var (%) Catalunya (eix dret)



 

INFORME DE CONJUNTURA de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i Riera de Caldes 

Núm. 6. 1r. semestre 2019 18 

 

Serveis de distribució 

El Comerç al detall alenteix sensiblement el creixement 

Tant a Sabadell com al conjunt de l’àmbit del CRiRC el Comerç 

al detall representa el 15,2% de tota l’ocupació, 3,5 punts més 

que el que representa per a l’economia catalana (11,7%). 

Durant la primera meitat del 2019, el sector ha moderat el seu 

creixement fins a l’1,2%, després de créixer al 2,8% durant el 

2n semestre del 2018. A Sabadell, en canvi la taxa de variació 

creix passant del 3,3% al 4,7% interanual, en el que és la taxa 

de variació més elevada dels sis últims semestres. Aquest 

darrer increment ha suposat assolir un nou màxim d’ocupació 

del sector a la ciutat, generant un total de 11.038 llocs de 

treball. A Catalunya, tot i que la taxa de creixement ha tendit a 

moderar-se progressivament entre el 2017 i el 2019, passant 

de créixer al 3,0% interanual (3T del 2017) a fer-ho al 0,4% del 

2n trimestre del 2019, el sector també ha assolit un nou màxim 

ocupant a un total de 399.361 persones, després d’una 

variació intertrimestral de 15.938 llocs de treball. 

El Comerç a l’engròs manté un bon ritme 

El Comerç a l’engròs ha seguit tendències diferenciades als 

tres àmbits d’estudi. D’una banda, el sector creix un 3,6% 

durant el primer semestre de l’any, 1,4 punts més que durant 

el semestre anterior, situant la xifra de persones ocupades en 

les 18.597, el nombre més elevat des del 1r trimestre del 2009, 

però encara lluny de les 21.427 del 2008. D’altra banda, 

Sabadell acumula set trimestres consecutius amb una tònica 

negativa, fet que ha suposat la destrucció de 134 llocs de 

treball al sector. Finalment, en relació a Catalunya, el sector ha 

moderat el seu creixement respecte als creixements del 2017 

i 2018, situant la variació del primer semestre de l’any en 

l’1,8%, 0,4 punts menys que en el semestre anterior.  

El Transport i emmagatzematge accelera el ritme de 

creixement fins al 6,0% 

El Transport i l’emmagatzematge accelera el seu creixement a 

l’àmbit del CRiRC passant del 2,8% al 6,0% entre el primer i el 

segon trimestre de l’any. Amb 12.255 llocs de treball (705 més 

que fa un any), el sector se situa en els nivells d’ocupació de 

principis del 2009, a 743 llocs de treball del màxim nivell 

d’ocupació assolit pel sector. A Sabadell la dinàmica s’ha 

invertit, amb un increment interanual que ha passat del 4,3% a 

l’1,4% en el mateix període. A Catalunya, el sector es 

caracteritza per un creixement sòlid i sostingut des de principis 

del 2014, fet que, amb un increment del 4,2% interanual i 7.241 

persones, ha portat a que el sector superés durant el primer 

semestre del 2019, els nivells d’ocupació del 2008. 
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Serveis personals 

Important desacceleració a l’Hostaleria durant el 2n 

trimestre del 2019 

L’anàlisi de l’evolució semestral del sector de l’Hostaleria 

mostra una tendència clarament positiva amb creixements 

interanuals del 5,3% a Sabadell i del 6,5% al CRiRC, ambdues 

taxes superiors a les dels semestres anteriors. Un anàlisi més 

detallat, en canvi, evidencia com després de la reducció de les 

taxes de creixement durant el 2n trimestre del 2018, el sector 

va experimentar un fort creixement que el va portar a créixer a 

taxes del 9,3% i del 10,0% a Sabadell i al CRiRC 

respectivament, les taxes registrades més elevades. Aquest fet 

va suposar l’assoliment del nivell d’ocupació més alt de la sèrie 

de dades amb 10.621 llocs de treball durant el primer trimestre 

del 2019. Durant el segon trimestre, l’Hostaleria ha modificat la 

teva tendència caient fins a variacions interanuals de l’1,2% a 

Sabadell i del 3,0% al CRiRC, i a variacions intertrimestrals del 

-6,6% i del -12,8%, perdent així 244 i 1.359 llocs de treball en 

un sol trimestre. A Catalunya, tot i haver caigut en variacions 

negatives durant el 1r trimestre (-0,8%), el sector es recupera 

durant el segon amb un increment del 3,1%. 

Els Altres serveis personals tendeixen a la recuperació 

malgrat la inestabilitat del creixement 

Les activitats vinculades a la Reparació i als serveis personals 

i a les llars registren una certa recuperació durant el primer 

trimestre del 2019 amb un creixement del 2,3, per tornar a 

moderar la seva evolució amb incrementant l’ocupació un 0,8% 

durant el segon trimestre. Amb tot, és remarcable la tendència 

al creixement que mostra el sector des de inicis del 2013 fins 

a l’actualitat, període en el que els Altres serveis han recuperat 

574 llocs de treball. A Sabadell la tendència ha estat similar, 

amb una lleugera recuperació seguida d’un nou descens de la 

taxa de variació fins al -1,3%. Amb un increment de l’1,4% 

durant el primer semestre de l’any, el sector a Catalunya ha 

seguit una tònica d’estabilitat des del 2015, amb una certa 

tendència a la disminució de les taxes de creixement durant els 

darrers períodes estudiats.  

Les Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment un 

dels sectors més dinàmics de l’economia 

Tot i seguir sent un dels sectors de major creixement i seguir 

mantenint elevades taxes de variació de l’ocupació, el sector 

de les Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 

modera el seu dinamisme durant la primera meitat del 2019. El 

sector passa així de créixer un 10,9% a finals del 2018, a fer-

ho al 6,0% durant el primer semestre de l’any, assolint un nou 

màxim d’ocupació amb 3.337 persones ocupades. El sector 

també assoleix màxims a Catalunya on, amb un increment 

interanual de més de 2.000 llocs de treball, el sector passa a 

ocupar a 73.760 persones. 

 

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

de la Generalitat de Catalunya
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Serveis socials 

L’Educació segueix creixent amb una estacionalitat cada 

cop més marcada 

L’Educació segueix mostrant ritmes de creixement estables 

que al CRiRC s’han situat en el 3,2% durant la primera meitat 

del 2019, 0,9 punts més que en el semestre anterior. A 

Sabadell el creixement ha estat considerablement més elevat, 

encadenant dos semestres consecutius amb increments 

superiors al 10,0%, un dels creixements més elevats del 

municipi. A Catalunya el sector de l’Educació ha seguit una 

tendència similar a la de l’àmbit del CRiRC tot i que amb 

variacions lleugerament inferiors del 3,6% i de l’1,9% el primer 

i segon trimestre de l’any. Cal destacar el progressiu increment 

de l’estacionalitat que registra l’Educació que, al CRiRC, s’ha 

traduït en la reducció de 1.484 llocs de treball entre el 1r i 2n 

trimestre de l’any i que a Catalunya ha suposat la destrucció 

de 22.710 llocs de treball. 

Les Activitats sanitàries i de serveis socials frenen 

l’ascens mantenint-se properes als màxims d’ocupació 

El gràfic posa de manifest la davallada de les taxes de 

creixement que ha patit el sector de les Activitats sanitàries i 

de serveis socials tant a l’àmbit del CRiRC com a Sabadell. En 

aquest últim, la reducció de cinc punts entre la variació 

interanual del segon semestre del 2018 i el primer semestre 

del 2019 ha suposat el pas d’un creixement del 4,8% a un 

decreixement del -1,8%. Un fet similar al que s’ha donat al 

CRiRC, on després de créixer al 3,6%, la taxa de variació ha 

caigut fins al 0,1%. Tot i això, amb 11.746 persones ocupades, 

el sector no es troba lluny del màxim de la sèrie de dades 

assolit durant el darrer trimestre del 2018 (11.983). Al conjunt 

de l’economia catalana el sector de la salut ha moderat tres 

dècimes el seu creixement fins al 3,7%, arribant a una nova 

xifra rècord de 292.647 llocs de treball, 2.371 més que el 

trimestre anterior i 10.689 que un any enrere. 

Bon comportament de les Administracions Públiques 

Les Administracions Públiques, que a l’àmbit del CRiRC van 

experimentar importants variacions durant el 2017 arran de 

canvis administratius, van tornar a la normalitat durant la 

segona meitat del 2018. Aquesta, però, s’ha caracteritzat per 

unes elevades taxes de creixement del 7,3% a finals del 2018, 

i del 6,4% durant els sis primers mesos del 2019. A Sabadell, 

on les taxes de creixement s’han mostrat considerablement 

estables, les AAPP han registrat un important repunt durant el 

primer semestre del 2019, creixent un 9,7% els tres primers 

mesos de l’any i un 7,5% durant el segon trimestre. A 

Catalunya les AAPP han experimentat un procés de 

progressiva moderació del creixement fins a situar-lo en el 

2,9% actual. Amb tot, des de mitjans del 2013 l’evolució 

positiva ha estat constant, acumulant així un increment del 

22,9% des del punt més baix de la sèrie de dades (3T 2012). 
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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). 

En aquest Informe presentem els resultats de l’Enquesta de 

Clima Empresarial corresponents a les valoracions del 

segon trimestre de 2019 i les expectatives per al tercer, 

amb l’Indicador de Confiança Empresarial corresponent al 

tercer trimestre de 2019. Les enquestes es van realitzar la 

segona quinzena del mes de juny d’enguany.  

Després de les renovacions de la base de la mostra que es van 

efectuar en les darreres enquestes, en aquesta operació la 

mostra efectiva és de 332 respostes amb un marge d’error del 

5,4%.   
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Valoracions del 2n trimestre i expectatives per al 3r trimestre de 2019 

Secretaria tècnica del CIESC 

Confiança  

Índex de Confiança Empresarial (ICEH) 

L’Índex de Confiança Empresarial per al tercer trimestre de 

2019 a l’àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de 

Caldes es manté en el nivell assolit en el trimestre anterior 

en que va presentar una millora. La variació trimestral és de 

-0,4%. 

Això ens permet destacar que l’evolució interanual es va 

recuperant, millora respecte del trimestre anterior i manté el 

nivell del tercer trimestre de 2018. Ara tenim una variació 

respecte del mateix trimestre de l’any passat del 0,1 (era de 

-3,3 en l’enquesta anterior). 

La variació trimestral del total de Catalunya és de 0,9, 

millorant l’anterior (-0,2%), però l’interanual encara és 

negativa (-1,6%). Les variacions per al total d’Espanya són 

de l’1,6% trimestral però amb la interanual també negativa: 

-0,9%. 

Els resultats agregats d’aquest índex per a l’àmbit de les 

Cambres de Comerç de Manresa, Terrassa i Sabadell 

registren una dinàmica trimestral positiva (0,7%), i 

redueixen l’evolució interanual negativa que passa del -

3,8% al -1,4%. 

 

  

 

Índex de confiança empresarial. II/2019 i III/2019 (1) 

(índex 1 trim 2013 = 100) 

 
 

  Índex Variació 

trimestral (%) 

Variació 

interanual 

(%) 

CRiRC (1) 135,3 -0,4 0,1 

Catalunya 138,3 0,9 -1,6 

Espanya 135,0 1,6 -0,9 

 Font: Idescat i INE 

 Unitat: Base 2013 I trim.=100 

(1) Sabadell i àmbit Conca Ripoll i Riera de Caldes  
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Indicadors d’activitat 

Marxa del negoci 

La valoració empresarial de l’evolució del negoci durant 

el segon trimestre de 2019 presenta una millora evident 

del seu saldo positiu a conseqüència de l’augment de 

respostes que manifesten que la marxa del negoci ha anat 

a l’alça. Així, el saldo passa de 4,3 a 11,1 punts positius. 

El 53,7% de respostes són d’estabilitat i el 28,6% a l’alça.  

Aquest comportament de millora del saldo positiu i de les 

respostes a l’alça es dóna tant a la indústria i construcció 

com als serveis. 

Per al conjunt de Catalunya la valoració de la marxa del 

negoci durant el segon trimestre d’enguany també millora 

el seu saldo positiu que puja de 5,1 a 11,6 punts. Per grans 

sectors destaca la millora dels saldos de la indústria (8,8 

punts), hostaleria (12,3) i resta de serveis (16,2). El comerç 

es recupera i passa de saldo negatiu (-7,7) a un de positiu 

3,8, i la construcció també millora el seu (11,7). 

Les expectatives empresarials per al tercer trimestre 

d’enguany apunten una disminució de l’activitat a 

diferència dels resultats de l’enquesta anterior. Veiem que 

les respostes optimistes es redueixen i els saldos de 

tendència també es frenen. Per al conjunt de sectors el 

saldo perd 8,5 punts i se situa en 6,5. Un 60,9% de 

respostes preveuen un manteniment de l’activitat, amb un 

22,8% que preveuen alces i un 16,3 disminució.  

Aquestes expectatives menys optimistes que en 

l’enquesta anterior es registren tant per a la indústria i la 

construcció (amb un saldo que retrocedeix de l’11,5 al 3,6) 

com per als serveis (baixa de 18,5 a 9,2 punts). Les 

respostes que no preveuen variacions també són del 60%. 

A nivell de tot Catalunya, el saldo de les expectatives per 

al tercer trimestre de 2019 és positiu: 11,8, però inferior a 

l’anterior 14,7. Per a la indústria es redueix de 12,1 a 9,2 i 

per al comerç passa de 12,8 a 7,6 punts. 

 

 

 

 

 

 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

 

 

Valoració de la marxa del negoci. Variació entre el 1r i 2n trimestre 

2019. Per sector d’activitat(1) 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

(1) Demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i la 

Llagosta. 

 

 

 

Valoracions de la marxa del negoci. Trimestre actual i expectatives. 

Per sector d’activitat. II/2019 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la 

baixa 

(%) 

Saldo 

(1) 

Total     

Trim. actual 28,6 53,9 17,5 11,1 

Expectatives proper trim. 22,8 60,9 16,3 6,5 

Indústria – Construcció     

Trim. actual 28,2 55,5 16,3 11,8 

Expectatives proper trim. 21,4 60,8 17,8 3,6 

Serveis     

Trim. actual 29,0 52,3 18,6 10,4 

Expectatives proper trim. 24,1 60,9 14,9 9,2 

Valoracions de la marxa del negoci. Trimestre actual i expectatives. 

Demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell. Per sector 

d’activitat. II/2019(1) 

(1) Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

Saldo entre respostes a 

l'alça i a la baixa  

A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total     

Trim. actual 3,3 0,2 -3,5 6,8 

Expectatives proper trim. -4,4 0,4 4,1 -8,5 

Indústria – Construcció     

Trim. actual 1,0 3,1 -4,1 5,0 

Expectatives proper trim. -4,0 0,2 3,8 -7,8 

Serveis     

Trim. actual 5,5 -2,5 -3,0 8,5 

Expectatives proper trim. -4,9 0,6 4,3 -9,2 

11,1 11,8
10,4

6,5
3,6

9,2

0,0
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Indicadors de la situació 

El segon trimestre de 2019 l’evolució del nombre 

d’ocupats confirma l’estabilitat de les últimes enquestes 

amb un 74,8% de respostes (71,1% en l’anterior 

enquesta), amb un saldo positiu de 5,6 punts que és 

superior al de l’enquesta anterior. 

La indústria i construcció consoliden també una estabilitat 

dels llocs de treball amb el 78,8% de respostes de 

manteniment de l’ocupació i un saldo de 0,3. Els serveis 

presenten una evolució positiva de l’ocupació amb un 

saldo a l’alça que augmenta en 7,4 punts i se situa en 10,4.  

Pel que fa al nivell dels preus de compra a proveïdors, 

les respostes majoritàries superen el 80% i no preveuen 

variacions. A més, respecte de l’enquesta anterior destaca 

el fet que les opinions de preus a l’alça que havien 

augmentat força, ara s’han reduït molt, especialment a la 

indústria i construcció on el saldo passa de 16,4 a -3,6 

punts. 

Principals indicadors de clima empresarial. Evolució 

respecte al trimestre anterior. Per sector d’activitat. II/2019 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la 

baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

  

Nombre d' ocupats 15,4 74,8 9,8 5,6 

Nivell de preus 9,1 83,7 7,2 1,9 

Indústria–Construcció     

Nombre d' ocupats 10,8 78,8 10,4 0,3 

Nivell de preus 7,1 82,2 10,7 -3,6 

Serveis     

Nombre d' ocupats 19,7 71,1 9,3 10,4 

Nivell de preus 11,0 85,0 4,0 7,0 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Evolució 

respecte al trimestre anterior. Per sector d’activitat. Variació entre 

el 1r i 2n trimestre 2019 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

Total 
   

  

Nombre d' ocupats -0,1 3,7 -3,6 3,5 

Nivell de preus -9,9 7,1 2,8 -12,7 

Indústria–Construcció     

Nombre d' ocupats -5,1 9,4 -4,3 -0,8 

Nivell de preus -14,3 8,7 5,6 -20,0 

Serveis     

Nombre d' ocupats 4,5 -1,7 -2,9 7,4 

Nivell de preus -5,7 5,5 0,2 -5,9 
 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 
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Indicadors de les perspectives 

Les perspectives per al tercer trimestre de 2019 ens 

indiquen una estabilitat de l’ocupació a les empreses amb 

un 82,2% de respostes que esperen mantenir els seus 

llocs de treball, i amb un saldo de tendència positiu.  

Aquesta previsió d’estabilitat es fa encara més evident a 

la indústria i construcció amb un 86,9% de respostes, 

mentre que als serveis és del 77,8%. Tot i això, a la 

indústria-construcció el saldo ha disminuït i és negatiu de 

-4,5 punts degut a un increment de respostes pessimistes, 

cosa que en els serveis no passa perquè han augmentat 

les opinions optimistes i el saldo és d’11,2 punts. 

L’evolució dels nivells de preus de compres a proveïdors 

continua marcada per les previsions d’estabilitat amb 

respostes que superen el 91% en tots els sectors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives 

per al proper trimestre. Per sector d'activitat. II/2019 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

  

Nombre d' ocupats 10,7 82,2 7,1 3,7 

Nivell de preus 4,2 91,4 4,4 -0,2 

Indústria–Construcció     

Nombre d' ocupats 4,3 86,9 8,8 -4,5 

Nivell de preus 2,8 91,7 5,5 -2,7 

Serveis     

Nombre d' ocupats 16,7 77,8 5,5 11,2 

Nivell de preus 5,5 91,2 3,3 2,2 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives 

per al proper trimestre. Per sector d'activitat. Variació entre el 1r i 2n 

trimestre 2019. 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

  

Nombre d' ocupats -0,7 0,4 0,3 -1,0 

Nivell de preus -1,8 -0,5 2,3 -4,1 

Indústria–Construcció         

Nombre d' ocupats -6,1 3,1 3,0 -9,1 

Nivell de preus -2,6 -2,1 4,7 -7,2 

Serveis         

Nombre d' ocupats 4,3 -2,1 -2,3 6,6 

Nivell de preus -1,2 1,1 0,0 -1,2 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 
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Evolució i expectatives de les exportacions 

L’evolució de la facturació a l’estranger durant el 2n 

trimestre de 2019 registra una valoració estable amb un 

69,6% de respostes de manteniment de l’exportació 

respecte del trimestre anterior. El saldo és negatiu de -4,4 

punts, semblant al que es va obtenir en l’enquesta 

anterior. Per tant, no registrem canvis significatius en les 

valoracions empresarials de les empreses exportadores. 

En la indústria/construcció el saldo és una mica més 

negatiu que el general: -6,7 punts. 

Pel que fa a les expectatives d’exportació per al tercer 

trimestre tampoc constatem variacions importants en les 

previsions empresarials: un 74% de respostes esperen 

mantenir la facturació a l’estranger però el saldo és 

negatiu : -1,7 (per al total català és de -0,6). Respecte de 

l’enquesta anterior constatem que els saldos han 

disminuït i registren valors més negatius tant a la indústria 

com als serveis. 

Per a la indústria-construcció el saldo d’expectatives és 

més negatiu que el general: -1,9 punts. 

Un 58,5% de les industries-construcció de la mostra han 

manifestat que havien facturat a l’estranger durant el 

segon trimestre de 2019, mentre que als serveis el 

percentatge és del 22,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturació a l'estranger. Evolució i expectatives. II/2019. 

 Empreses exportadores (1) No 

exporta 

(%) 
  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

   

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

13,0 69,6 17,4 -4,4 60,3 

Expectatives per al  

proper trimestre 

12,2 74,0 13,8 -1,7 60,4 

Indústria–Construcció      

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

13,2 66,9 19,9 -6,7 41,5 

Expectatives per al  

proper trimestre 

12,4 73,2 14,3 -1,9 42,0 

Serveis      

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

12,7 76,0 11,3 1,4 77,6 

Expectatives per al  

proper trimestre 

11,5 75,8 12,7 -1,1 77,4 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 

Facturació a l'estranger. Evolució i expectatives. Variació entre el 1r 

i 2n trimestre 2019. 

 Empreses exportadores (1) No 

exporta 

(%) 
  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

   

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

-0,1 -1,0 1,2 -1,3 2,3 

Expectatives per al  

proper trimestre 

-4,6 3,5 1,1 -5,7 1,9 

Indústria–Construcció           

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

0,2 -2,7 2,6 -2,4 2,9 

Expectatives per al  

proper trimestre 

-6,7 7,2 -0,6 -6,1 2,5 

Serveis           

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

-0,8 3,0 -2,2 1,4 0,9 

Expectatives per al  

proper trimestre 

0,7 -6,0 5,3 -4,7 0,7 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 
(1) Percentatges calculats sobre les empreses que exporten. 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 
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Grau d’utilització de la capacitat productiva 

El grau d’utilització de la capacitat productiva industrial 

durant el segon trimestre d’enguany ha augmenta 2 punts 

i se situa en el 75,2%. 

Les expectatives per al tercer trimestre es mantenen 

semblants a les anteriors i el percentatge previst 

d’utilització de la capacitat productiva és del 75% (baixa 

sis dècimes respecte de la darrera previsió). En el conjunt 

de Catalunya el percentatge és del 76,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau d'utilització de la capacitat productiva.  

Trimestre actual i expectatives. II/2019 

  Indústria (%) (1) 

Trimestre actual 75,2 

Expectatives per al proper trimestre 75,0 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Unitats: Mitjana. 

 

 

Grau d'utilització de la capacitat productiva. 

Variació en punts percentuals entre 1r i 2n trimestre 2019. 

  Indústria (%) (1) 

Trimestre actual 2,1 

Expectatives per al proper trimestre -0,6 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Unitats: variació punts percentuals. 

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

 

 

 

 



 

INFORME DE CONJUNTURA de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i Riera de Caldes 

Núm. 6. 1r. semestre 2019 28 

 

 

 



 

INFORME DE CONJUNTURA de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i Riera de Caldes 

Núm. 4. 2n. trimestre 2018 29 

 

Estructura productiva: Llocs de treball per subsectors 
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Taules de dades 

 

Llocs de treball localitzats
1

Comptes de cotització

2018 2019 r r % r r % r r %

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

2n trim- 1r 

trim

2n trim- 1r 

trim

2n trim-    

2n trim

2n trim-    

2n trim 2n trim18 2n trim19

2n trim-    

2n trim

2n trim-    

2n trim

Agricultura, ramaderia i silvicultura 365 373 360 364 377 0,2 13 3,6 12 3,3 49 44 -5 -10,2

Construcció 14.179 13.971 13.866 14.568 14.502 6,5 -66 -0,5 323 2,3 1.670 1.707 37 2,2

Indústria 51.097 51.041 50.374 50.694 50.703 22,8 9 0,0 -394 -0,8 2.919 2.847 -72 -2,5

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 9.256 9.160 8.995 9.037 9.004 4,1 -33 -0,4 -252 -2,7 775 749 -26 -3,4

Química, farma., plàstic i refí petroli 8.891 8.960 8.906 9.132 9.059 4,1 -73 -0,8 168 1,9 342 339 -3 -0,9

Maquinària i equipament mecànic 6.265 6.323 6.304 6.337 6.319 2,8 -18 -0,3 54 0,9 493 464 -29 -5,9

Tèxtil, confecció i cuir 4.947 5.019 4.903 4.965 4.981 2,2 16 0,3 34 0,7 260 263 3 1,2

Alimentació i begudes 4.849 4.771 4.649 4.707 4.912 2,2 205 4,4 63 1,3 211 212 1 0,5

Paper i arts gràfiques 4.203 4.170 4.137 4.207 4.154 1,9 -53 -1,3 -49 -1,2 266 255 -11 -4,1

Materials de transport 4.192 4.162 4.097 3.861 3.735 1,7 -126 -3,3 -457 -10,9 70 65 -5 -7,1

Produc. informàtics, electr, i òptics 2.680 2.663 2.643 2.637 2.640 1,2 3 0,1 -40 -1,5 106 97 -9 -8,5

Fusta, moble i suro 2.058 2.045 2.003 2.021 2.045 0,9 24 1,2 -13 -0,6 193 202 9 4,7

Altres manufactureres i extractives 1.395 1.410 1.402 1.428 1.464 0,7 36 2,5 69 4,9 67 70 3 4,5

Reciclatge, dist. energia i aigua 1.205 1.224 1.238 1.247 1.268 0,6 21 1,7 63 5,2 54 52 -2 -3,7

Minerals no metàl·lics 1.156 1.134 1.097 1.115 1.122 0,5 7 0,6 -34 -2,9 82 79 -3 -3,7

Serveis a la produccció 34.054 34.267 33.802 34.678 35.382 15,9 704 2,0 1.328 3,9 2.513 2.588 75 3,0

Act. professionals, científiques i tècniques 11.996 11.919 12.254 12.473 12.527 5,6 54 0,4 531 4,4 1.029 1.064 35 3,4

Act. administratives i serveis auxiliars 10.427 10.600 9.664 10.461 11.065 5,0 604 5,8 638 6,1 585 602 17 2,9

Act. financeres i d'assegurances 6.160 6.197 6.237 6.251 6.306 2,8 55 0,9 146 2,4 154 164 10 6,5

Informació i comunicacions 4.110 4.187 4.266 4.091 4.097 1,8 6 0,1 -13 -0,3 252 251 -1 -0,4

Act. immobiliàries 1.361 1.364 1.381 1.402 1.387 0,6 -15 -1,1 26 1,9 493 507 14 2,8

Serveis de distribució 62.814 62.749 64.108 63.499 64.467 29,0 968 1,5 1.653 2,6 5.055 5.066 11 0,2

Comerç al detall 32.970 32.904 34.154 32.780 33.348 15,0 568 1,7 378 1,1 2.590 2.582 -8 -0,3

Comerç a l'engròs i intermediaris 18.027 17.896 17.928 18.513 18.597 8,4 84 0,5 570 3,2 1.551 1.547 -4 -0,3

Transport i emmagatzematge 11.817 11.949 12.026 12.206 12.522 5,6 316 2,6 705 6,0 914 937 23 2,5

Serveis personals 21.054 21.459 22.150 22.489 21.289 9,6 -1.200 -5,3 235 1,1 2.322 2.338 16 0,7

Hostaleria 8.991 9.798 10.237 10.621 9.262 4,2 -1.359 -12,8 271 3,0 1.322 1.340 18 1,4

Altres serveis: reparació, serv.personals i a les llars 8.877 8.765 8.729 8.717 8.690 3,9 -27 -0,3 -187 -2,1 702 695 -7 -1,0

Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 3.186 2.896 3.184 3.151 3.337 1,5 186 5,9 151 4,7 298 303 5 1,7

Serveis socials 34.748 34.631 36.172 36.805 35.524 16,0 -1.281 -3,5 776 2,2 1.198 1.202 4 0,3

Educació 11.570 11.989 12.708 13.276 11.792 5,3 -1.484 -11,2 222 1,9 461 454 -7 -1,5

Act. sanitàries i de serveis socials 11.728 11.727 11.983 11.549 11.746 5,3 197 1,7 18 0,2 465 469 4 0,9

AAPP, defensa, seg.social i act.associatives 11.450 10.915 11.481 11.980 11.986 5,4 6 0,1 536 4,7 272 279 7 2,6

Serveis 152.670 153.106 156.232 157.471 156.662 70,5 -809 -0,5 3.992 2,6 11.088 11.194 106 1,0

Total 218.311 218.491 220.832 223.097 222.244 100,0 -853 -0,4 3.933 1,8 15.726 15.792 66 0,4

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

2.018 2.019 r r % r r % r r %

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

2n trim- 1r 

trim

2n trim- 1r 

trim

2n trim-    

2n trim

2n trim-    

2n trim 2n trim18 2n trim19

2n trim-    

2n trim

2n trim-    

2n trim

Agricultura, ramaderia i silvicultura 98 100 99 100 92 0,0 -8 -8,0 -6 -6,1 9 7 -2 -22,2

Construcció 4.666 4.607 4.510 4.799 4.767 2,1 -32 -0,7 101 2,2 637 661 24 3,8

Indústria 7.631 7.650 7.475 7.547 7.526 3,4 -21 -0,3 -105 -1,4 647 635 -12 -1,9

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 1.665 1.643 1.648 1.553 1.555 0,7 2 0,1 -110 -6,6 141 135 -6 -4,3

Tèxtil, confecció i cuir 1.420 1.469 1.342 1.380 1.391 0,6 11 0,8 -29 -2,0 130 133 3 2,3

Alimentació i begudes 1.058 1.024 1.030 1.091 1.062 0,5 -29 -2,7 4 0,4 61 61 0 0,0

Maquinària i equipament mecànic 1.059 1.069 1.036 1.078 1.035 0,5 -43 -4,0 -24 -2,3 112 110 -2 -1,8

Reciclatge, dist. energia i aigua 610 637 645 624 631 0,3 7 1,1 21 3,4 12 11 -1 -8,3

Química, farma., plàstic i refí petroli 502 516 530 602 619 0,3 17 2,8 117 23,3 31 33 2 6,5

Paper i arts gràfiques 490 460 468 487 467 0,2 -20 -4,1 -23 -4,7 70 62 -8 -11,4

Fusta, moble i suro 335 335 296 309 313 0,1 4 1,3 -22 -6,6 45 46 1 2,2

Altres manufactureres i extractives 243 235 227 195 229 0,1 34 17,4 -14 -5,8 14 13 -1 -7,1

Produc. informàtics, electr, i òptics 99 103 100 100 99 0,0 -1 -1,0 0 0,0 11 11 0 0,0

Minerals no metàl·lics 84 94 93 101 98 0,0 -3 -3,0 14 16,7 12 12 0 0,0

Materials de transport 66 65 60 27 27 0,0 0 0,0 -39 -59,1 8 8 0 0,0

Serveis a la produccció 16.979 17.111 16.676 17.364 17.936 8,1 572 3,3 957 5,6 1.069 1.108 39 3,6

Act. financeres i d'assegurances 5.638 5.680 5.708 5.724 5.761 2,6 37 0,6 123 2,2 79 79 0 0,0

Act. administratives i serveis auxiliars 5.489 5.592 4.974 5.572 6.105 2,7 533 9,6 616 11,2 211 221 10 4,7

Act. professionals, científiques i tècniques 3.219 3.149 3.221 3.258 3.294 1,5 36 1,1 75 2,3 434 456 22 5,1

Informació i comunicacions 1.923 1.988 2.061 2.084 2.072 0,9 -12 -0,6 149 7,7 114 118 4 3,5

Act. immobiliàries 710 702 712 726 704 0,3 -22 -3,0 -6 -0,8 231 234 3 1,3

Serveis de distribució 16.664 16.492 16.730 16.836 16.961 7,6 125 0,7 297 1,8 1.723 1.722 -1 -0,1

Comerç al detall 10.658 10.632 10.915 10.992 11.084 5,0 92 0,8 426 4,0 1.082 1.089 7 0,6

Comerç a l'engròs i intermediaris 3.413 3.279 3.213 3.220 3.247 1,5 27 0,8 -166 -4,9 406 394 -12 -3,0

Transport i emmagatzematge 2.593 2.581 2.602 2.624 2.630 1,2 6 0,2 37 1,4 235 239 4 1,7

Serveis personals 8.979 8.879 9.157 9.249 8.904 4,0 -345 -3,7 -75 -0,8 931 933 2 0,2

Hostaleria 3.416 3.443 3.654 3.701 3.457 1,6 -244 -6,6 41 1,2 507 512 5 1,0

Altres serveis: reparació, serv.personals i a les llars 4.183 4.142 4.053 4.104 4.041 1,8 -63 -1,5 -142 -3,4 311 310 -1 -0,3

Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.380 1.294 1.450 1.444 1.406 0,6 -38 -2,6 26 1,9 113 111 -2 -1,8

Serveis socials 17.388 17.118 18.117 18.321 18.113 8,2 -208 -1,1 725 4,2 524 517 -7 -1,3

AAPP, defensa, seg.social i act.associatives 7.281 6.936 7.534 7.877 7.899 3,6 22 0,3 618 8,5 89 82 -7 -7,9

Act. sanitàries i de serveis socials 7.202 7.180 7.366 6.927 7.091 3,2 164 2,4 -111 -1,5 239 239 0 0,0

Educació 2.905 3.002 3.217 3.517 3.123 1,4 -394 -11,2 218 7,5 196 196 0 0,0

Serveis 60.010 59.600 60.680 61.770 61.914 27,9 144 0,2 1.904 3,2 4.247 4.280 33 0,8

Total 72.405 71.957 72.764 74.216 74.299 33,4 83 0,1 1.894 2,6 5.540 5.583 43 0,8

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

1.083 20.259 6.099 7.897 26.763 3.526 21.546 14.102 7.320 8.119 74.299 11.692 15.161 4.378 222.244

Centres de treball 95 1.400 620 784 1.578 360 1.339 615 493 868 5.583 740 931 386 15.792

Llocs de treball assalariat
2

671 18.260 4.648 5.926 22.754 2.831 19.453 12.651 6.797 6.028 61.282 9.705 13.462 3.684 188.152

Llocs de treball autònom 412 1.999 1.451 1.971 4.009 695 2.093 1.451 523 2.091 13.017 1.987 1.699 694 34.092

Atur Atur registrat 1.097 1.704 815 1.002 2.509 816 2.108 665 403 2.480 12.596 618 1.400 403 28.616

Tax a d'atur registral 17,2% 10,1% 9,4% 8,0% 8,3% 12,3% 12,1% 8,3% 9,1% 12,6% 11,5% 6,6% 10,5% 9,2% 10,7%

Tax a d'ex cedents laborals 101,3% 8,4% 13,4% 12,7% 9,4% 23,1% 9,8% 4,7% 5,5% 30,5% 17,0% 5,3% 9,2% 9,2% 12,9%

Contractació Contractes 200 4.699 811 1.232 7.243 492 3.698 3.315 1.261 1.455 15.831 1.589 3.481 644 45.951

Construcció i mercat immobiliari Habitatges iniciats 0 142 4 7 5 0 0 2 3 66 182 9 1 0 421

Habitatges acabats 0 0 24 13 21 1 0 5 0 3 73 8 1 2 151

Operacions de comprav enda 20 125 52 67 111 25 101 30 23 92 598 47 45 19 1.355

Preu habitatge compra €/m
2

1.064,83 2.061,68 1.585,29 1.728,84 2.529,90 1.589,91 1.771,05 1.847,03 1.550,64 2.393,30 1.994,19 2.687,21 1.680,55 1.844,38 2.005,51

Preu habitatge lloguer € 283,22 671,80 620,08 660,93 762,71 591,34 651,10 689,68 642,17 632,82 649,03 817,72 603,61 586,82 660,18

Dinàmica (variacions interanuals)

Ocupació i teixit empresarial Llocs de treball -0,7 -0,4 1,9 -1,2 1,9 7,7 3,0 3,6 5,7 1,3 2,6 -0,7 -1,9 2,5 1,8

Centres de treball -1,0 0,7 4,0 -1,3 -1,3 4,7 1,4 -1,1 -0,8 -0,8 0,8 1,8 -1,7 1,8 0,4

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

Llocs de treball autònom -1,4 1,0 -1,6 0,1 -0,2 1,2 0,5 0,8 -0,2 -0,9 1,1 -0,7 0,1 0,6 0,4

Atur Atur registrat -8,6 -8,0 -5,9 -11,9 -8,7 -6,8 -4,7 -6,4 -2,0 -3,1 -6,4 -10,7 -4,0 -6,7 -6,5

Contractació Contractes 19,8 3,3 -0,4 -0,2 0,6 4,5 -0,2 22,6 -7,1 8,4 -1,1 5,2 0,5 -32,2 1,1

Sectors econòmics Agricultura, ramaderia i silv icultura - - - - - - - - - - - - - - 3,3

Construcció 4,7 4,2 3,4 3,8 3,4 10,1 5,6 3,6 5,1 5,6 2,2 -14,6 -2,5 4,9 2,3

Indústria -25,7 -0,7 0,4 -1,4 -2,1 9,4 -0,1 2,4 2,9 -6,1 -1,4 -3,6 -3,9 1,7 -0,8

Serv eis a la produccció 6,8 5,4 3,9 -3,2 3,9 8,0 -10,0 6,1 17,9 7,0 5,6 1,3 -3,7 9,9 3,9

Serv eis de distribució -8,4 -3,2 2,5 -2,5 1,2 4,9 7,3 3,8 13,7 4,6 1,8 2,5 1,1 0,4 2,6

Serv eis personals 10,8 0,7 0,6 2,9 6,1 8,3 0,6 3,0 -8,3 2,2 -0,8 2,2 -0,3 -2,4 1,1

Serv eis socials -6,6 0,8 3,3 -2,3 0,5 2,7 -2,4 -4,0 0,5 -2,5 4,2 2,1 -1,1 14,5 2,2

Serv eis -0,7 -0,7 2,6 -1,6 2,3 5,7 3,9 3,6 10,5 3,1 3,2 2,1 -0,3 3,5 2,6

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

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.

Nota: Les operacions de compravenda, preu de compra i lloguer fan referència al 1T-2019

Principals indicadors per municipis, 2T-2019
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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. 

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. 
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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 del metall 
       

Maquinària i equipament mecànic 28 33      

Materials de transport 29 30      

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 24 25      

Productes informàtics, elèctrics, electrònics i òptics  26 27      

Resta d’indústria        

Alimentació i begudes 10 11 12     

Altres manufactureres i extractives 05 06 07 08 09 32  

Fusta, moble i suro  16 31      

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

Paper i arts gràfiques 17 18 
     

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/


 

 

 

 

 

 


