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Em plau presentar-vos el darrer número de l’Informe de conjuntura 
econòmica del Vallès Oriental, on se sintetitzen els principals 
indicadors de l’any 2011 i s’apunten les primeres previsions i 

dades de l’any 2012, del qual tot just tanquem el primer semestre. 

L’any 2011 ha estat també un any molt complicat, durant el qual la crisi 
econòmica que començà a anunciar- se al 2008 ha seguit mostrant la 
seva vessant més dura, centrada sobretot en l’ajust en el mercat laboral. 
Per tant, el context de caiguda de l’ocupació, de dificultats dels diversos 
sectors econòmics i les complexitats de l’àmbit financer també han 
estat encara elements rellevants del context econòmic que ens envolta.

Com es comentarà en aquest informe, la situació de recuperació que 
semblava que apuntava el primer semestre de l’any 2011 gràcies al 
comportament del sector exterior (tant pel que fa a les exportacions 
de productes com als serveis turístics), es va veure capgirada a partir 
de l’estiu quan va començar una nova fase de la crisi marcada per la 
recessió de la demanda externa. 

A l’àmbit local, la pèrdua de llocs de treball i el creixement d’aquella 
part de la població que viu amb dificultats continua sent una realitat. 
Per aquest motiu, seguim pensant que, malgrat la situació desfavorable 
també per les administracions, ens cal, més que mai, ajuntar esforços i 
recursos amb el teixit empresarial i els agents socials per poder plantejar 
accions comunes i línies de treball que contribueixin a millorar aquesta 
situació. 

En aquests moments des del Consell Comarcal estem immersos en un 
procés de creació de l’Agència de desenvolupament econòmic del Vallès 
i pensem que des d’aquest espai de participació comarcal es podrà 
treballar en aquest sentit, analitzant la realitat local i proposant mesures 
concretes.

L’informe de conjuntura que us presentem és, doncs, una eina més 
per a la reflexió i anàlisi del teixit productiu de la comarca i les seves 
característiques socioeconòmiques, tot comparant-les amb altres àmbits 
territorials.

Esperem doncs que ens sigui d’utilitat.

José Orive Vélez
President del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Juny de 2012
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Introducció
Aquest és el número onze de l’Informe de conjuntura econòmica del 
Vallès Oriental, document que, des de l’any 2002 pretén millorar el 
coneixement sobre l’evolució de l’economia de la comarca, amb l’objectiu 
d’ajudar els diferents agents econòmics en el desenvolupament de les 
seves funcions. En aquest número s’analitzen els principals indicadors 
de l’any 2011 i s’apunten les primeres previsions i dades de l’any 2012. 

Des del punt de vista metodològic, l’elaboració de l’informe es basa en la 
informació estadística publicada per organismes oficials, principalment 
l’Observatori de Treball del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i també no oficials, 
com l’Associació d’empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 
que, des del 2005, elabora l’índex ADEG i aconsegueix una comparativa 
molt gràfica de la competitivitat territorial entre les comarques catalanes. 

Les dades que es comenten en aquest informe es refereixen a diversos 
àmbits de l’economia i de la conjuntura, com per exemple, l’ocupació, 
la construcció, el consum d’energia o la matriculació de vehicles. En 
aquest sentit, agraïm també la informació facilitada pels ajuntaments 
de Granollers, Mollet del Vallès i Sant Celoni, pel que fa a les dades 
de matriculació, i a FECSA per la del volum de clients i la potència 
consumida.

Com es comenta a les pàgines que segueixen, la situació de recuperació 
que semblava albirar-se al primer semestre de l’any 2011 gràcies al 
comportament del sector exterior (tant pel que fa a les exportacions 
de productes com als serveis turístics), es va veure capgirada a partir 
de l’estiu quan va començar una nova fase de la crisi marcada per la 
recessió de la demanda externa. 

L’any 2011 ha suposat, doncs, una frenada de la relativa recuperació 
de les dades del 2010. A l’àmbit local, la pèrdua de llocs de treball i el 
creixement de la part de la població que viu amb dificultats segueix sent 
una realitat.
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PRINCIPALS 
INDICADORS I 
PERSPECTIVES 
PEL 2012 
Tot i que el 2011 va començar amb 
una certa evolució favorable, l’any 
va acabar amb senyals de desacce-
leració econòmica i les projeccions 
pel 2012 ja apunten que la recu-
peració de la crisi serà més lenta 
i irregular del que seria desitjable 
degut a les complicacions que han 
tingut les economies avançades. 

Les previsions de recuperació de 
l’economia mundial situen la Unió 
Europea en posicions endarrerides 
per sortir de la crisi i amb asime-
tries internes. Així, hi ha asimetria 
entre una Alemanya que encapça-
la, juntament amb la Xina, les posi-
cions de capacitat de finançament 
i Espanya i altres economies de la 
perifèria europea, amb situacions 
de dèficit exterior i necessitat de 
finançament importants.1 

Els indicadors assenyalen una re-
cuperació de la crisi a dues veloci-
tats: la del ritme de creixement del 
conjunt de les economies avança-
des d’una banda i la del conjunt de 
les economies emergents i en de-
senvolupament, de l’altra. Dins de 
les economies emergents més di-
nàmiques es parla d’una segona o 
fins i tot, tercera generació d’emer-
gents, que inclouen entre d’altres: 
Mèxic, Indonèsia, Corea del Sud 
i Turquia, al mateix temps que la 
Xina, l’Índia i el Brasil superarien 
el terme d’emergents, per ser des-
crits com a growth markets, ja que 
s’han convertit en algunes de les 
economies més dinàmiques del 
món. 

Els primers mesos del 2011 van 
mostrar elements de continuïtat 
amb el 2010, com el reforçament 
de l’activitat als països centrals 
de l’euro, sobretot Alemanya, la 
fortalesa dels països emergents 
liderats per la Xina i el procés 
de reparació dels balanços de la 
banca americana i europea. Ara 
bé, durant el primer semestre del 
2011, la tendència de millora que 
a principis de 2010 presentava 
l’economia mundial es va frenar. 

Els experts assenyalen quatre fac-
tors que han contribuït a pertorbar 
la recuperació econòmica:2

1. El relleu del sector públic per 
part del sector privat com a 
motor de les economies és 
més lent del que s’esperava.

2. El terratrèmol i el posterior tsu-
nami que, al març van afectar 
el nord-est del Japó van provo-
car una ruptura important en 
les cadenes de subministra-
ment que es va notar a nivell 
mundial.

3. L’escalada de preus de les ma-
tèries primeres ja iniciada al 
2009 va culminar a principis 
del 2011 i va complicar la re-
cuperació dels països importa-
dors.

4. La crisi del deute sobirà euro-
peu s’ha estès i s’ha agreujat, 
cosa que ha comportat un cli-
ma d’incertesa en relació a la 
capacitat de les institucions 
europees per estabilitzar la si-
tuació.

1 Informe anual de prospectiva 
internacional 2011. ACC10

2 Informe mensual. La Caixa. 
Núm. 352. Desembre de 2011

Els indicadors 
assenyalen una 

recuperació de la crisi 
a dues velocitats: 

la del ritme de 
creixement del conjunt 

de les economies 
avançades d’una banda 
i la del conjunt de les 
economies emergents 
i en desenvolupament, 

de l’altra.
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En aquest context internacional 
d’evolució desfavorable per a 
les economies avançades, als 
EUA, des de l’estiu del 2011 
es van aconseguir indicadors 
positius, amb creació de llocs 
de treball i disminució de l’atur i 
van acabar l’any amb símptomes 
positius d’estabilització, amb un 
creixement de l’1,8% . Tanmateix, 
les projeccions pel 2012 es 
mantenen al voltant d’aquesta 
xifra. Pel que fa al Japó, l’últim 
trimestre del 2011 va retrocedir un 
-0,9%, mentre que pel 2012 s’hi 
preveu un creixement de l’1,7%. 

Les economies emergents el 
2011 van tenir un creixement del 
6,2% (inferior al 7,3% del 2010) i 
pel 2012 el FMI preveu ritmes de 
creixement més moderats respec-
te als observats els darrers anys. 
Pel que fa a la Xina, la moderació 
del seu creixement s’atribueix a 
l’efecte de la menor expansió del 

comerç mundial i a la disminució 
de la demanda interna com a re-
sultat de les polítiques monetàries 
restrictives per controlar l’esperit 
inflacionista. Tot i així, la Xina va 
acabar el 2011 amb un creixement 
del 9,2% i es preveu un creixe-
ment del 8,2% pel 2012. Un altre 
país que ha tingut un creixement 
important durant el 2011 ha es-
tat l’Índia, amb un creixement del 
7,4%, i s’hi preveu un creixement 
del 7,0% pel 2012. Finalment, les 
previsions per a les dues princi-
pals economies de llatinoamèrica, 
Brasil i Mèxic, apunten a compor-
taments divergents (suau millora 
pel Brasil i desacceleració de l’ac-
tivitat per Mèxic).

Pel que fa a la zona euro, durant el 
2011 les economies perifèriques 
han patit una forta desacceleració, 
així com els dos motors europeus, 
Alemanya i França, tot i que 
aquests últims han acabat amb 

3 Informe de conjuntura 
CatalunyaCaixa. Febrer 2012

xifres positives del 0,3% i 0,2%, 
respectivament. Les tensions 
derivades de l’ajust financer i el 
menor creixement dels EUA, el 
Regne Unit i els països emergents 
semblen encaminar l’àrea de 
l’euro cap a un exercici del 2012 
caracteritzat per un creixement 
molt feble i, en alguns països 
com Espanya i Itàlia , per una 
nova recaiguda en la recessió 
(-1,7% i -2,2% respectivament). 
Així, les previsions del FMI sobre 
el creixement mundial, d’un 3,3% 
pel 2012, impliquen per l’àrea de 
l’euro una brusca reducció des de 
l’avanç de l’1,6% el 2011 al  -0,5% 
previst al 2012.3

Les opinions dels experts sobre 
la durada i intensitat de la crisi 
són diverses degut a l’elevat grau 
d’incertesa del context econòmic 
actual, influït tant per factors 
econòmics com polítics.

Font: FMI 
(gener del 2012)

 Projeccions

  2011 2012 2013 

Economia mundial 3,8 3,3 3,9

Economies avançades 1,6 1,2 1,9

Estats Units 1,8 1,8 2,2

Japó -0,9 1,7 1,6

UE-27 1,6 -0,1 1,2

Regne Unit 0,9 0,6 2,0

Zona euro 1,6 -0,5 0,8

Alemanya 3,0 0,3 1,5

França 1,6 0,2 1,0

Itàlia  0,4 -2,2 -0,6

Espanya 0,7 -1,7 -0,3

Economies emergents i en desenvolupament 6,2 5,4 5,9

Xina 9,2 8,2 8,8

Índia 7,4 7 7,3

Rússia 4,1 3,3 3,5

Amèrica llatina 4,6 3,6 3,9

Àfrica Subsahariana 4,9 5,5 5,3

Orient Mitjà i Nord d’Àfrica 3,1 3,2 3,6

T1 PREVISIONS DE CREIXEMENT ECONÒMIC 
 (% de variació interanual del PIB) 

La Xina, l’Índia 
i el Brasil, s’han 

convertit en 
algunes de les 
economies més 

dinàmiques 
del món.
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Per a Catalunya el 2011 va aca-
bar amb un creixement del PIB 
del 0,7%, basat en un augment 
de l’activitat industrial gràcies a 
les exportacions i a l’activitat dels 
serveis, principalment pel sectors 
de l’hoteleria. La demanda externa 
ha aportat un 3,2% al creixement 
del PIB, mentre que la demanda in-
terna s’ha deprimit en un 1,8%. La 
construcció ha continuat a la baixa 
amb una disminució del 4,7% mo-
tivada per l’atonia de l’edificació 
residencial i el decreixement de 
l’activitat d’obra civil pels proble-
mes associats al finançament de 
les administracions públiques.

L’economia catalana ha tingut tam-
bé un comportament diferenciat 
entre el primer i el segon semes-
tre del 2011. Durant els primers 
mesos es va continuar amb la ten-
dència de recuperació iniciada el 
segon semestre de 2010 gràcies 
al sector exterior, sobretot per les 
exportacions a les zones extraco-
munitàries (en especial Brasil, els 
Emirats Àrabs Units i Corea del 
Sur) que contrarestaven la contra-
cció de la demanda interna i es 
van traduir en millores moderades 
en el mercat de treball. El sector 
que va liderar les exportacions 
catalanes va ser el de productes 
químics. 

Però l’estiu del 2011 suposa un 
trencament d’aquest lent pro-
cés de recuperació, de manera 
que l’economia catalana acaba 
el quart trimestre amb un creixe-
ment interanual del 0,0% degut 
al menor creixement de les ex-
portacions que provoca la dava-
llada de l’activitat industrial i a la 
desacceleració de les branques 

de serveis. Tot plegat fa que l’úl-
tim trimestre del 2011 marqui el 
camí cap a la recessió confirmat 
per les dades del primer trimestre 
de 2012. A aquest canvi de ten-
dència també hi han contribuït els 
problemes de fons, com la dificul-
tat d’accés al crèdit per part de 
famílies i empreses, l’ajust fiscal 
i el feble comportament del sector 
de la construcció.

L’enquesta del clima empresari-
al de l’ Institut d’Estadística de 
Catalunya confirma que la marxa 
del negoci per a tots els sectors 
presenta saldos negatius en el 
quart trimestre del 2011. El sec-
tor menys negatiu, com ja s’ha 
comentat, ha estat l’hoteler. El 
turisme ha estat per segon any 
consecutiu un dels suports bàsics 
de l’activitat econòmica catalana, 
mentre que el sector de la cons-
trucció va viure el seu quart any 
de retrocés. 

La desacceleració de l’activitat 
de l’economia catalana ha seguit 
doncs la mateixa tendència que 
l’espanyola i europea i el dete-
riorament del context econòmic 
ha repercutit conseqüentment en 
la caiguda de l’ocupació. Cata-
lunya ha tancat l’any 2011 amb 
3.006.800 persones ocupades i 
775.400 aturades, xifres que re-
presenten una taxa d’ocupació del 
61,9% (66,2% pels homes i 57,7% 
per les dones). El descens d’ocu-
pació durant aquest any ha afectat 
els dos sexes, però més intensa-
ment les dones. Segons l’enques-
ta de població activa, la taxa d’atur 
s’ha situat en el 20,5% (el 47,9% 
en el cas dels joves).

Per a Catalunya, el 
2011 va acabar amb 

un creixement del 
PIB del 0,7%, basat 

en un augment 
de l’activitat 

industrial gràcies 
a les exportacions 

i a l’activitat 
dels serveis, 

principalment pel 
sector de l’hoteleria.
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G1 EVOLUCIÓ DEL PIB CATALÀ 2001-2011

G1 EVOLUCIÓ MENSUAL DE L’INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL
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G3 EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DE LA TAXA D’OCUPACIÓ*. 2007-2011
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Dinàmica 
territorial 
i sectorial a 
la demarcació 
de Barcelona 
i el seu àmbit
metropolità  
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4 PIB: mesura el valor dels béns 
i serveis finals produïts durant un 
període de temps, normalment un 

any, per les unitats productores 
d’un territori.

 Primari Indústria Construcció  Serveis 

Alt Penedès 1,64 38,33 8,78 51,26

Baix Llobregat 0,35 27,84 8,11 63,70

Barcelonès 0,02 12,23 4,28 83,46

Garraf 0,91 17,07 10,08 71,94

Maresme 1,40 18,85 8,16 71,58

Vallès Occidental 0,11 28,84 7,88 63,18

Vallès Oriental 0,81 36,00 8,65 54,55

Catalunya 1,80 19,87 7,53 70,80

 2007 2008 2009 2010

Vallès Oriental 2,75 -0,7 -6,79 1,07

Eix metropolità 3,9 0,3 -4,41 0,24

Catalunya 3,72 0,3 -4,09 0,15

T1    PES DE CADA SECTOR DINS DEL PIB COMARCAL. ANy 2010 EN %

T2    EVOLUCIÓ DEL PIB EN ELS DARRERS ANyS

Font: Catalunya
Caixa 2011

Font: Catalunya
Caixa 2011

Al Vallès Oriental, 
si bé l’activitat 
es concentra en 

el sector serveis, 
aquesta representa 

un pes específic 
inferior al que té 
aquest sector a 

Catalunya.

amb l’anàlisi de quins són 
els sectors productius que 
més contribueixen al PIB4 

català veiem que es tracta d’una 
estructura productiva amb un clar 
predomini del sector de serveis, 
seguit per la indústria i la cons-
trucció, mentre que l’agricultura 
hi juga un rol més marginal. A les 
comarques metropolitanes en ge-
neral, el pes del sector industrial 
és més gran que el conjunt de 
Catalunya en detriment del sector 
serveis, excepte en el cas del Bar-
celonès, Garraf i Maresme on les 
activitats terciàries tenen un pes 
específic superior al  que tenen en 
el conjunt del país. Al Vallès Ori-
ental, si bé l’activitat es concentra 
en el sector serveis, aquesta re-
presenta un pes específic inferior 
al que té aquest sector a Catalu-
nya. D’altra banda, s’observa tam-
bé la importància del sector indus-
trial que aporta el 36% del PIB en 
aquest territori.

La crisi econòmica està tenint un 
efecte territorial divers però espe-
cialment negatiu al conjunt català 
i metropolità. La clara tendència 
de recessió enregistrada des del 
2008 va accentuar-se durant el 
2009 i es va moderar al 2010. 
Al Vallès Oriental la recuperació 
del PIB va ser més intensa que a 
l’eix metropolità o a Catalunya en 
general i va trencar amb dos anys 
d’evolució negativa.

Per sectors productius, tal i com 
es pot observar a la taula, el de 
la construcció és el que ha tingut 
una davallada més important en 
relació al període anterior, amb un 
retrocés al Vallès Oriental similar 
al del conjunt de Catalunya. Les 
comarques on aquest sector té 
un pes més important són les que 
han patit uns resultats més nega-
tius en termes de PIB.
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La lleu recuperació que ha tingut el 
sector industrial en el conjunt del 
país es concreta en un creixement 
més important al Vallès Oriental, 
mentre que les activitats agràries 
i les de serveis han tingut tímids 

avenços en els dos àmbits terri-
torials. En aquest sentit, el Vallès 
Oriental destaca sobre la resta de 
comarques de l’àrea metropolita-
na que han tingut decreixements 
importants en el sector primari.

 Primari Indústria Construcció  Serveis  total

Alt Penedès -1,20 -0,50 -10,70 1,20 -0,70

Baix Llobregat -13,30 1,10 -5,90 1,10 0,40

Barcelonès -10,60 0,00 -3,40 0,40 0,20

Garraf -18,00 1,50 -15,50 0,10 -1,70

Maresme -8,90 2,50 -5,80 0,60 0,30

Vallès Occidental -3,80 2,00 -5,00 0,00 0,10

Vallès Oriental 0,50 3,50 -6,20 0,80 1,10

Catalunya 0,30 1,80 -6,10 0,40 0,1

T3    CREIXEMENT DEL PIB A LES COMARqUES METROPOLITANES  
 I CATALUNyA. Taxes reals de variació interanual en % 

G4   CREIXEMENT DEL PIB AL VALLÈS ORIENTAL 
 PER SECTORS EN %. 2010 

Font: Catalunya
Caixa 2011

Font: 
Elaboració pròpia a 

partir de les dades de 
CatalunyaCaixa 2011

Primari Indústria

Les principals variables relatives 
a la creació d’ocupació en termes 
d’afiliació a la Seguretat Social 
(persones assalariades més au-
tònoms) han registrat durant el 
2011 una evolució negativa a to-
tes les comarques de la regió me-
tropolitana, excepte al Maresme, 
on pràcticament hi ha hagut un 
creixement 0 de l’ocupació. Aques-
ta evolució negativa de l’ocupació 

al voltant del ▼2%, ha estat simi-
lar a la de l’any anterior, però no 
tant acusada com la davallada del 
2009 en relació al 2008. Hi ha 
hagut, doncs, en el conjunt del pe-
ríode 2008-2011, una frenada en 
el descens de l’ocupació. El Vallès 
Occidental ha estat la comarca 
amb un descens més pronunciat, 
juntament amb la del Barcelonès 
i el Garraf.

Les caigudes s’han 
generalitzat en totes 

les empreses, tot i 
que certament han 

estat les de dimensió 
mitjana, d’11 a 50 

treballadors, les més 
afectades.

0,00

2,00

4,00

-2,00

--4,00

--6,00

--8,00

Construcció Serveis
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 VaRIaCIÓ 11/10 VaRIaCIÓ 10/09 VaRIaCIÓ 09/08

Alt Penedès -0,31% -1,72% -8,38%

Baix Llobregat -1,56% -2,06% -7,22%

Barcelonès -2,02% -1,79% -5,43%

Garraf -2,03% -3,47% -9,76%

Maresme 0,23% -2,12% -7,65%

Vallès Occidental -2,65% -2,95% -8,29%

Vallès Oriental -2,11% -2,15% -9,23%

RMB -1,92% -2,08% -6,65%

T4    CAIGUDA DE L’OCUPACIÓ A LES COMARqUES METROPOLITANES.   
       VARIACIÓ ANUAL

T4    CAIGUDA DE L’OCUPACIÓ A LES COMARqUES METROPOLITANES.   
       VARIACIÓ 2011/2010

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

Elaboració pròpia

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

Elaboració pròpia
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Per grans sectors, veiem com les 
xifres de la taula 5 indiquen un 
comportament similar de les ac-
tivitats econòmiques dels grans 
sectors al Vallès Oriental i al con-
junt de la RMB, tot i que en l’àm-

bit territorial superior hi ha hagut 
una pèrdua més gran de llocs de 
treball, principalment en el sector 
agrícola.

El sector de la 
construcció és el que 

globalment es veu 
més perjudicat, amb 

caigudes generals 
d’assalariats.
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  RMB VallÈS ORIEntal

 Variació 2010/2011 % Variació 2010/2011 % 

Agricultura -117 -2,45% -3  -0,27%

Indústria -11.296 -3,54% -898  -2,20%

Construcció -21.313 -13,82% -1.491  -11,24%

Serveis -7.644 -0,47% -401  -0,52%

tOtal -40.362 -1,93% -2.793  -2,11%

T5    VARIACIÓ POBLACIÓ OCUPADA RMB I VALLÈS ORIENTAL. 
 TREBALLADORS ASSALARIATS MÉS AUTÒNOMS

T5    VARIACIÓ POBLACIÓ OCUPADA RMB I VALLÈS ORIENTAL. 
 TREBALLADORS ASSALARIATS MÉS AUTÒNOMS

Font: Observatori del 
treball. Departament 

d’Empresa i Ocupació. 
Elaboració pròpia

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

Elaboració pròpia

RMB

Vallès Oriental

Analitzant les dades del Directori 
Central d’Empreses (consultable a 
través de l’Institut Nacional d’Es-
tadística i que dóna les dades 
nacionals i provincials) s’observa 
que l’1 de gener de l’any 2011 a la 
demarcació de Barcelona hi havia 
censades 453.485 empreses, és a 
dir, 5.433 empreses menys (t1%) 
que l’any passat. Això significa que 
es repeteix la dinàmica de pèrdua 
d’empreses tot i que en menor pro-
porció. Aquesta tendència a la bai-
xa es va iniciar l’any 2009, quan el 
nombre d’empreses va disminuir 
un 2% respecte l’any 2008. 

Si mirem l’evolució del nombre 
d’empreses segons la grandària 
o nombre de treballadors, podem 
veure com en totes les categories 
s’han registrat pèrdues importants, 
especialment al conjunt de petites 
i mitjanes empreses, d’ entre 11 
a 50 treballadors, entre les quals 
el decreixement ha estat major 
en xifres absolutes. Per tant, el 
context de crisi està afectant de 
manera especial les empreses 
més petites, que per dimensió, 
recursos, etc, són més vulnerables 
a les dificultats que planteja la 
situació econòmica actual.

Agricultura Indústria Construcció Serveis
0,00%

-2,00%

-4,00%

-6,00%

-8,00%

-10,00%
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-14,00%
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   VaRIaCIÓ VaRIaCIÓ
 2010 2011 anual anual 

Menys de 10 assalariats 173.818 166.137 -7.681 -4%

Entre 10 i 99 assalariats 22.671 21.965 -706 -3%

Entre 100 I 999 assalariats 2.035 1.973 -62 -3%

De 1.000 a 4999 assalariats 124 137 13 10%

De 5.000 assalariats en amunt 17 16 -1 -6%

Sense cap assalariat 260.253 263.257 3.004 1%

tOtal 458.918 453.485 -5.433 -1%

T6    EMPRESES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA SEGONS 
 EL NOMBRE D’ASSALARIATS

Font: DIRCE (INE)

A l’àmbit metropolità l’any 2011 
es comptabilitzaven 1.751.191 
treballadors assalariats i 162.376 
centres de cotització o empreses 
ocupadores. En ambdós casos 
parlem de valors inferiors als que 
es registraven l’any anterior; tan-
mateix, la pèrdua intertrimestral 
de les dades ha estat molt més 
baixa que al 2010. Per això, les xi-
fres de l’any 2011, tot i ser dolen-
tes, no són tan negatives com les 
registrades l’any anterior. 

La caiguda del volum de població 
autònoma també és notable 
(-1,17%) i assoleix valors semblants 
als del conjunt de la població 
assalariada (-2,07%). Aquest tret ja 
es va donar al 2010, mentre que 
al 2009 la població autònoma va 
suportar millor els primers mesos 
de la crisi.

El teixit empresarial predominant a 
l’àmbit metropolità és el de petites 
i mitjanes empreses, molt sovint 
de menys de 50 treballadors, i 
fins i tot microempreses amb un 
nombre d’assalariats que moltes 
vegades no arriba a 10 persones. 
Així, 4 de cada 10 empreses 
ubicades en aquestes comarques 
són empreses mitjanes. De fet, 

si filem més prim veurem que 
principalment les grans empreses 
(>251 treballadors) estan més 
concentrades a la comarca del 
Barcelonès i al seu entorn més 
immediat (especialment el Vallès 
Occidental o Baix Llobregat). 

Si ens fixem en la relació que 
s’ha establert aquest 2011 entre 
la grandària de les empreses i 
la pèrdua d’assalariats (taula 7), 
podem veure que les caigudes 
s’han generalitzat en totes les 
empreses, tot i que certament 
han estat les de dimensió mitjana, 
d’11 a 50 treballadors, les més 
afectades. Val a dir que el sector de 
la construcció és el que globalment 
es veu més perjudicat, amb 
caigudes generals d’assalariats. 
La pèrdua d’assalariats l’any 2011 
(-1,92%) no és tan acusada com la 
registrada l’any 2010 respecte al 
2009 (-2,08%) i puntualment es 
visualitzen alguns comportaments 
positius, com el del sector primari 
en empreses de dimensió gran i 
fins i tot en les microempreses. 
En aquest sentit, també trobem 
signes positius en les activitats 
de serveis desenvolupades en 
activitats empresarials de la 
dimensió de 51 a 250 treballadors.

Es visualitzen alguns 
comportaments 

positius, com el del 
sector primari en 

empreses de dimensió 
gran i fins i tot en les 

microempreses.
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 Menys de 10  d’11 a 50 de 51 a 250 més de 250 total

Agricultura  1,35% -4,70% 5,97% - 0,13%

Indústria  -3,58% -5,16% -2,99% -2,42% -3,50%

Construcció  -9,76% -20,21% -22,85% -23,22% -16,97%

Serveis  -0,40% -0,41% 0,02% -1,13% -0,57%

total  -1,79% -3,13% -1,81% -1,66% -2,07%

VaRIaCIÓ  
2010/2009  MEnyS dE 10  dE 11 a 50   dE 51 a 250   > 250   tOtal

Agricultura  -0,84% -11,71% 6,88% - -3,66%

Indústria  -6,50% -6,74% -5,38% -6,43% -6,22%

Construcció  -13,46% -14,03% -11,69% -22,33% -14,13%

Serveis  -0,80% -1,96% -0,10% 2,09% -0,09%

T7    VARIACIÓ RELATIVA DELS ASSALARIATS SEGONS DIMENSIÓ
 MITJANA DE L’EMPRESA. ANy 2011 RESPECTE A 2010 I ANy 2010
 RESPECTE A 2009. ÀMBIT METROPOLITÀ    

Font: Departament d’Empresa i 
Ocupació. Elaboració pròpia.
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El Vallès
Oriental  
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COMPETITIVITAT 
TERRITORIAL

La competitivitat és un concepte 
aplicable no només a les empreses 
o sectors econòmics sinó que 
també es pot utilitzar per a l’anàlisi 
dels espais geogràfics5. Els 
determinants de la competitivitat 
territorial són les condicions 
d’accés als factors de producció 
que ofereixen els territoris: oferta 
de sòl, activitats/serveis de suport, 
ambient pel desenvolupament dels 
negocis, economies d’aglomeració, 
qualificació del mercat de treball, 
capital, suport als governs locals, 
etc. Per mesurar la competitivitat 
entre les comarques del territori 
català, l’Associació d’Empresaris 
de l’Alt Penedès, el Baix Penedès 
i el Garraf, impulsa des de fa 
temps el projecte Índex ADEG de 
competitivitat territorial. Aquest 
índex l’elabora des de l’any 2005 
la consultora Activa Prospect. Té 
periodicitat anual i fa una anàlisi 
de les condicions que ofereix 
l’entorn comarcal per afavorir la 

competitivitat de les empreses i 
n’estableix un rànquing comarcal. 
Identifica quins són els avantatges 
competitius no només des del punt 
de vista econòmic sinó que també 
fa una anàlisi de la sostenibilitat, 
tant social com mediambiental 
del model de desenvolupament 
local. L’informe es basa en el 
fet que les economies són cada 
dia més obertes i per això les 
comarques que apareixen en 
posicions capdavanteres resulten 
les més competitives i, per tant, 
les que operen en un entorn més 
globalitzat. És a dir, són les més 
obertes a la competència, les que 
responen a un ventall més ampli 
de necessitats potencials, mentre 
que les comarques que tenen 
sistemes productius més locals 
(no obertes a la competència) 
se situen a la part inferior del 
rànquing. De totes maneres, els 
autors de l’informe també afirmen 
que no hi ha cap comarca que tingui 
un avantatge absolut en totes les 
dimensions que han d’interessar 
als potencials inversors.

      Índex Índex Variació 
 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2011 2011-2010

Barcelonès 6 2 1 1 1 66,5 65,2 -

Vallès Occidental 1 1 3 3 2 48,2 47,3 +1

Baix Llobregat 4 4 2 2 3 47,6 46,3 -1

Gironès 3 5 4 5 4 45,1 43,2 +1

Tarragonès 2 3 5 4 5 45,5 42,6 -1

Vallès Oriental 7 7 7 7 6 41,3 41,5 +1

Segrià 5 6 6 6 7 41,5 38,4 -1

Maresme 12 12 10 9 8 39,1 38,1 +1

Alt Camp 11 13 8 11 9 38,2 37,4 +2

Baix Camp 8 8 11 10 10 38,9 36,6 -

Pla de l’Estany 19 18 9 8 11 39,5 36,6 -3

Garraf 18 16 14 12 12 37 35,9 -

Alt Penedès 10 10 13 14 13 36,1 35,8 +1

Osona 13 11 12 13 14 36,4 34,2 -1

Selva 15 22 16 16 15 33,4 33,5 +1

Bages  9 9 15 15 16 34,2 33,2 -1

T8    ÍNDEX ADEG 2007-2011

Font: Informe ADEG. 

5 Índex ADEG 2011 de 

competitivitat territorial. 

Maig 2012



20

Indicadors de l’any 2011 i previsions per l’any 2012
Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental

Per tercer any consecutiu, el Bar-
celonès encapçala el rànquing de 
competitivitat territorial, situant-se 
com la comarca amb més avan-
tatges i a una distància important 
respecte a la resta de comarques 
catalanes. Les comarques de 
l’àrea metropolitana mantenen un 
caràcter molt similar al registrat al-
tres anys i es mantenen en la ma-
teixa posició que l’any anterior, si 
bé el Maresme continua avançant 
posicions i l’Alt Penedès es recu-
pera del retrocés en el rànquing 
dels dos anys passats. El Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat es 
mantenen frec a frec en la segona 
i tercera posició.

El Vallès Oriental després de quatre 
anys consecutius al mateix lloc, 
guanya una posició i queda al sisè 

lloc del rànquing de competitivitat. 
Es manté així com la comarca 
metropolitana amb un component 
industrial més important i unes 
avantatges competitives clares: la 
proximitat al mercat, la disponibilitat 
de sòl, les bones infraestructures 
de transport i telecomunicacions i 
la presència de sectors d’alt valor 
afegit. En canvi, dels factors que 
configuren aquest índex, el Vallès 
Oriental apareix en una posició 
clarament inferior no només pel 
que fa a les comarques de la 
demarcació de Barcelona sinó 
també a les del conjunt del territori 
català pels factors següents: 
sostenibilitat social, qualificació 
dels recursos humans i recursos 
per l’educació i formació i també 
pel que fa a l’esperit emprenedor i 
dinamisme empresarial. 

   Vallès Oriental  Barcelonès 

dimensions Subdimensions Posició  Puntuació Posició  Puntuació

Sostenibilitat del  Sostenibilitat social 37 40,1 1 75,1

model de 

desenvolupament  Sostenibilitat mediambiental 19 64 27 56,9

 Qualificació dels recursos humans 
 i recursos per a l’educació
 i la formació professional 24 39,6 1 91,7

 Infraestructura de transport 
 i comunicacións 5 42,1 1 94,7

 Disponibilitat de sòl i espai per 
 l’activitat econòmica 3 51,4 4 48,9

 Innovació desenvolupament 
 tecnològic 7 44,6 1 66,5

Condicions de Accés als mercats de clients i 
competitivitat proveïdors. Accés a la informació 7 74,5 1 94,9

 Volum de mercat i d’activitat 9 24,5 1 66,5

 Esperit emprenedor i dinamisme 
 empresarial 30 29,3 25 34,4

 Disponibilitat de pols de 
 desenvolupament i infraestructures 17 12,2 1 95,2

T5 COMPARATIVA DE LA POSICIÓ COMPETITIVA DEL VALLÈS ORIENTAL - BARCELONÈS

Font: Elaboració pròpia a 
partir de l’informe ADEG
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Comparativa Vallès Oriental-Barcelonès
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Segons les dades del darrer padró 
oficial corresponent a 2011, la 
població de la comarca és de 
399.900 persones. En els darrers 
anys, l’evolució demogràfica de 
la comarca ha dibuixat una línia 
ascendent, tot i que s’ha moderat 
en els tres últims, especialment 
pel menor ritme d’arribada de 
població nouvinguda. Tot i així 
durant el període 2007-2011, la 
comarca ha registrat un increment 
demogràfic de 22.702 persones. 
Bona part d’aquest creixement 
demogràfic s’explica per les 
aportacions migratòries, tant 
d’origen estranger com d’origen 
metropolità (la població d’origen 
estranger a la comarca suposa 
l’11,15% de la població total). 

Si ens centrem en la demografia 
econòmica, és a dir, l’evolució del 
nombre d’empreses i assalariats, 
podem dir que el període 2002-
2007, període previ a la crisi, 
va ser un període en el qual 
es va registrar un creixement 
considerable, amb una taxa anual 
acumulativa per damunt del 2%, 
taxa que es mantenia per sobre 
del conjunt metropolità o català. 
També entre els treballadors 
autònoms es va registrar un 
creixement més destacat: per 
damunt del 3%, una xifra superior 
a la registrada a altres àmbits; 
al conjunt metropolità, va ser del 
2,12% i pel conjunt de Catalunya, 
pràcticament es va situar en el 
3%. 

Les dades de l’any 2008 ens 
indicaven ja un canvi de tendència 
que es va accelerar a partir del 
segon semestre de l’any i que 
durant l’any 2009 van registrar 
encara una tendència a la baixa 
molt més accentuada. 

En termes anuals, l’any 2011 ha 
suposat una frenada de la relativa 
recuperació de les dades del 2010. 
Tal i com es visualitza al gràfic, al 
2011 el nombre d’assalariats i de 
comptes de cotització tenen un 
retrocés més important que el de 
l’any anterior, sense arribar però a 
les davallades del 2008 i 2009, 
mentre que el nombre d’autònoms 
resisteix millor el descens. 

Font: Elaboració pròpia a 
partir de l’informe ADEG.

Barcelonès

Vallès Oriental
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GX GRÀFIC DE LA POBLACIÓ OCUPADA (DESEMBRE 2003- 2011)

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

Elaboració pròpia
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Amb el càlcul de la població activa 
estimada6 podem disposar cada 
any de dades relatives al volum 
de la població en edat de treballar 
que hi ha a la comarca. Aquesta 
estimació ens permet disposar 
de xifres que s’acosten més a la 
situació actual i superar el des-
fasament de les dades oficials, 
derivades del Cens del 2001. La 
població activa del Cens és l’única 
disponible a nivell municipal, però 
la impossibilitat d’actualització 
d’aquesta població activa provo-
ca increments a vegades de més 
de 3 punts de la taxa d’atur real, 
ja que el Cens del 2001 no recull 
l’increment demogràfic produït a 
partir d’aquest any censal. Així, 
des de la Xarxa d’Observatoris de 
Desenvolupament Econòmic Local 
(XODEL) impulsada per la Dipu-
tació de Barcelona, s’ha realitzat 
un càlcul per estimar, anualment, 
la població activa (Població activa 

local estimada) en base al padró 
municipal i a les taxes d’activitat 
de la EPA provincial. 

D’acord amb aquest càlcul, la 
Població Activa Local Estimada 
(PALE) l’any 2011 al Vallès 
Oriental suma un total de 216.178 
persones (pràcticament un terç 
més que les dades oficials de 
població activa, del Cens 2001) 
i suposa una taxa d’activitat7 al 
voltant del 80%, gairebé 2 punts 
percentuals més que l’any passat. 

6 Elaboració de la Xarxa d’Observatoris 
de la Diputació de Barcelona a partir 

de les dades del padró municipal (web 
INE) i l’Enquesta de Població Activa de 
la província de Barcelona (Hermes en 

base a microdades de l’INE). 

7 Taxa d’activitat: Població activa local 
estimada/població de 16-64 anys. 

Padró 2011

L’any 2011 ha suposat 
una frenada de la 

relativa recuperació 
de les dades del 

2010.

En xifres absolutes, 
al gener de 2011 
el Vallès Oriental 

comptava amb 33.176 
aturats i va acabar 

l’any amb 35.213.
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Municipi Homes dones total

Aiguafreda 671 580 1.251

Ametlla del Vallès, l’ 2.303 2.016 4.319

Bigues i Riells 2.624 2.119 4.743

Caldes de Montbui 5.026 4.145 9.171

Campins 152 114 266

Canovelles 4.859 3.718 8.577

Cànoves i Samalús 836 642 1.478

Cardedeu 4.945 4.340 9.285

Castellcir 192 144 336

Castellterçol 664 525 1.189

Figaró-Montmany 318 243 561

Fogars de Montclús 123 102 225

Franqueses del Vallès, les 5.900 4.717 10.617

Garriga, la 4.245 3.824 8.069

Granera 35 16 51

Granollers 17.853 14.695 32.548

Gualba  404 307 711

Llagosta, la 3.986 3.318 7.304

Llinars del Vallès 2.682 2.281 4.963

Lliçà d’Amunt 4.173 3.462 7.635

Lliçà de Vall 1.837 1.551 3.388

Martorelles 1.434 1.173 2.607

Mollet del Vallès 15.754 13.133 28.887

Montmeló 2.567 2.200 4.767

Montseny 94 70 164

Montornès del Vallès 4.983 3.929 8.912

Parets del Vallès 5.536 4.521 10.057

Roca del Vallès, la 3.043 2.536 5.579

Sant Antoni de Vilamajor 1.615 1.373 2.988

Sant Celoni 4.897 4.042 8.939

Sant Esteve de Palautordera 703 616 1.319

Sant Feliu de Codines 1.797 1.422 3.219

Sant Fost de Campsentelles 2.424 2.007 4.431

Sant Pere de Vilamajor 1.247 1.030 2.277

Sant Quirze Safaja 213 160 373

Santa Eulàlia de Ronçana 1.943 1.675 3.618

Santa Maria de Martorelles 258 205 463

Santa Maria de Palautordera 2.738 2.173 4.911

Tagamanent 102 68 170

Vallgorguina 805 665 1.470

Vallromanes 688 579 1.267

Vilalba Sasserra 205 168 373

Vilanova del Vallès 1.456 1.244 2.700

tOtal 118.330 97.848 216.178

T9 POBLACIÓ ACTIVA LOCAL ESTIMADA. 
 MUNICIPIS DEL VALLÈS ORIENTAL. ANy 2011

Font: Hermes. 
Diputació de Barcelona
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CONSUMS: 
PARC DE VEhICLES, 
ENERGIA I RESIDUS 
En aquest apartat volem analitzar 
diversos indicadors que ens 
ajuden a veure quina ha estat 
l’evolució del consum intern i la 
demanda de la població del Vallès 
Oriental. Com hem comentat, 
l’entorn de la comarca és d’un 
creixement demogràfic important, 
la qual cosa es tradueix en 
canvis i increments en el consum 
energètic, en els residus generats, 
i també en altres variables que 
ens ajuden a analitzar la realitat 
socioeconòmica comarcal.

Pel que fa a les dades referents 
al parc de vehicles de tracció me-
cànica, malgrat que no en dispo-
sem per a tots els municipis co-

marcals, sí que s’han analitzat les 
de les tres principals centralitats 
vallesanes: Sant Celoni, Mollet del 
Vallès i Granollers. 

Les dades de l’any 2011 mostren 
que, en termes generals, es manté 
el descens que ja s’observava des 
de fa tres anys, especialment pel 
que fa al municipi de Granollers, i 
en concret en el cas dels turismes. 
A Sant Celoni hi ha una lleugera 
evolució a l’alça de les xifres, tot i 
que l’indicador de turismes/1.000 
habitants ha baixat en aquest últim 
any, després d’haver experimentat 
un augment considerable del 
4,84% el període anterior. Pel 
2011, aquest indicador també 
s’ha traduït en un descens en els 
municipis de Granollers i Mollet.

Granollers 2008 2009 2010 2011

Turismes 29.466 29.135 28.479 28.270

Motos 4.985 5.124 5.071 5.039

Camions/bus 4.292 4.305 4.146 4.018

Tractors/remolcs 1.295 1.366 1.292 1.242

tOtal 40.038 39.930 38.988 38.569

Turismes/1.000 hab. 487 480 477 471

Mollet del Vallès 2008 2009 2010 2011

Turismes 23.476 23.506 23.014 22.861

Motos 3.755 3.957 3.934 3.966

Camions/bus 2.826 2.802 2.698 2.654

Tractors/remolcs 947 961 920 888

tOtal 31.004 31.226 30.566 30.369

Turismes/1.000 hab. 452 448 439 436

Sant Celoni 2008 2009 2010 2011

Turismes 7.106 7.292 7.375 7.480

Motos 1.510 1.526 1.522 1.534

Camions/bus 1.400 1.407 1.413 1.389

Tractors/remolcs 478 477 490 491

tOtal 10.494 10.702 10.800 10.894

Turismes/1.000 hab. 428 433 454 441

T10 EVOLUCIÓ DEL PADRÓ DE VEhICLES 2008-2011

Font: Elaboració pròpia en 
base al Padró de vehicles dels 

respectius Ajuntaments

En general, el descens de les 
xifres s’emmarca dins d’un context 
estatal i català de caiguda en 
el nombre de matriculacions de 
vehicles que també ha continuat en 
els primers mesos del 2012. Així, 
el nombre de turismes matriculats 
a Catalunya al mes d’abril del 2012 
ha estat de 8.454, un 5% per sota 
del valor registrat a l’abril de l’any 
passat. Aquest decrement, però, 
s’ha vist frenat si ho comparem 
amb les dades de l’any anterior 
(-25,6%).
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Pel que fa a l’electricitat i al con-
sum energètic s’analitzen les es-
tadístiques facilitades per FECSA 
ENDESA referides al consum ener-
gètic (potència) i als clients que 
serveix en els diversos municipis 
comarcals. Val a dir que aquesta 
no és l’única empresa comercialit-
zadora d’energia elèctrica del sec-
tor, però sí que és la més present 
al territori.

En primer lloc, reproduïm les da-
des referides al consum per usos. 
Així, malgrat que no podem clas-
sificar-los segons que siguin de 
consum domèstic o industrial, sí 
que podem fer una aproximació 
força bona a aquesta classificació. 
D’acord amb la classificació feta 
per la mateixa companyia elèctri-
ca, podem diferenciar bàsicament 
entre consum de baixa tensió (on 
s’engloba l’ús domèstic, petits co-
merços, comunitats de veïns i pe-
tites indústries) i el consum d’alta 
tensió (que correspon a l’ús indus-
trial). Com podem veure a la taula 
11, bona part dels clients (95,5%) 
són llars i petits comerços princi-

palment, tot i que en termes de 
potència no suposen més que 
el 53,41% i, pel que fa a l’ener-
gia/hora consumida, suposen el 
25,3% del total. Així, a l’apartat 
d’altres, on s’inclou el conjunt de 
grans indústries, peatges, etc. es 
consumeix el 24% de la potència 
elèctrica total i en termes d’ener-
gia per habitant suposa més de la 
meitat de l’energia consumida a la 
comarca, tot i que els clients no-
més suposen una quarta part del 
total.

Finalment, si analitzem el consum 
d’electricitat als diversos munici-
pis comarcals veurem, tal com es 
representa a la taula 12, que, en 
conjunt, a la comarca s’ha man-
tingut força estable el nombre de 
clients i de consum, tot i que en 
alguns municipis han augmentat 
els clients i en conseqüència, la 
potència consumida. En general, 
però, l’augment de la potència 
consumida (▲ 0,01%) ha estat 
més lleu que el del nombre de cli-
ents (▲ 0,19%).

GRuPO_taRIFa clientes potencia_KW energia_KWh

BT < 15kW. Subministraments de 
baixa tensió (ús domèstic,  
comerços petits, comunitats, etc.) 147.221 780.582 535.594.057

BT= > 15 kW. Subministraments 
de tensió > 15kw (comerç i 
petita indústria) 6.539 330.215 399.992.019

Altres: enllumenat públic, 
subministraments de peatges 
en alta i baixa tensió, reg agrícola 
i grans indústries. 384 350.422 1.250.429.107

tOtal 154.144 1.461.219 2.186.015.183

T11 CONSUM D’ELECTRICITAT SEGONS USOS. ANy 2011

Font: dades facilitades per 
FECSA ENDESA. Estadístiques 
de cens de mercat. Any 2011.
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Font: Dades facilitades per FECSA ENDESA. 
Estadístiques de cens de mercat

   2010  2011  Variació anual  
  Clients Potència kw Clients Potència kw Clients Potència kw  

Campins 323 2.159 331 2.213 2,48% 2,49%
Fogars de Montclús 297 2.248 296 2.189 -0,34% -2,58%
Gualba 963 7.999 964 9.261 0,10% 15,78%
Montseny 309 2.099 305 2.039 -1,29% -2,85%
Sant Celoni 9.395 89.163 9.486 89.178 0,97% 0,02%
Sant Esteve de Palautordera 1.414 9.749 1.418 9.806 0,28% 0,58%
Santa Maria de Palautordera 4.781 40.562 4.801 40.757 0,42% 0,48%

Vallgorguina 1.589 10.127 1.591 9.900 0,13% -2,24%

BaIx MOntSEny 19.071 164.105 19.192 165.343 0,63% 0,75%  

La Llagosta 6.476 49.708 6.462 49.490 -0,22% -0,44%
Martorelles 2.488 44.677 2.476 44.249 -0,48% -0,96%
Mollet del Vallès 25.162 178.516 25.016 179.111 -0,58% 0,33%
Montmeló 4.305 45.442 4.298 45.216 -0,16% -0,50%
Montornès del Vallès 7.837 85.283 7.785 85.898 -0,66% 0,72%
Parets del Vallès 8.689 114.690 8.800 116.001 1,28% 1,14%
Sant Fost de Campsentelles 3.664 33.591 3.670 33.752 0,16% 0,48%
Santa Maria de Martorelles 414 2.588 410 2.590 -0,97% 0,06%

BaIx VallÈS 59.035 554.496 58.917 556.307 -0,20% 0,33%

L’Ametlla del Vallès 1.851 18.487 1.848 18.811 -0,16% 1,75%

Bigues i Riells 2.412 14.122 2.400 14.052 -0,50% -0,50%

Caldes de Montbui 615 5.319 606 5.093 -1,46% -4,24%

Canovelles 3.826 39.791 3.805 39.371 -0,55% -1,06%

Cànoves i Samalús 1.532 8.000 1.523 7.984 -0,59% -0,19%

Cardedeu 8.960 73.614 9.089 74.449 1,44% 1,13%

Figaró-Montmany 33 321 31 313 -6,06% -2,52%

Les Franqueses del Vallès 4.980 70.265 5.071 70.574 1,83% 0,44%

La Garriga 1.268 23.063 1.271 22.613 0,24% -1,95%

Granollers 16.280 180.806 16.312 178.895 0,20% -1,06%

Llinars del Vallès 4.956 49.881 4.985 49.479 0,59% -0,81%

Lliçà d’Amunt 7.149 46.083 7.199 46.912 0,70% 1,80%

Lliçà de Vall 3.056 52.514 3.068 50.093 0,39% -4,61%

La Roca del Vallès 4.524 57.053 4.534 57.151 0,22% 0,17%

Sant Antoni de Vilamajor 3.068 23.792 3.088 24.014 0,65% 0,93%

Sant Pere de Vilamajor 2.419 18.092 2.393 17.886 -1,07% -1,14%

Sant Feliu de Codines 375 1.901 352 1.985 -6,13% 4,41%

Santa Eulàlia de Ronçana 1.238 6.868 1.241 6.885 0,24% 0,24%

Tagamanent 157 1.381 157 1.734 0,00% 25,53%

Vallromanes 1.257 9.951 1.249 9.931 -0,64% -0,20%

Vilanova del Vallès 2.527 19.718 2.540 19.797 0,51% 0,40%

Mt dE GRanOllERS 72.483 721.021 72.762 718.021 0,38% -0,42%  

Aiguafreda 4 75 2 15 -50,00% -80,43%
Castellcir 450 2.720 456 2.803 1,33% 3,08%

Castellterçol 1.802 11.826 1.803 11.825 0,06% 0,00%

Granera 116 510 117 522 0,86% 2,41%

Sant Quirze Safaja 500 3.496 502 3.571 0,40% 2,15%

Vilalba Sasserra 391 2.885 393 2.812 0,51% -2,56%

altRES MunICIPIS 3.263 21.511 3.273 21.548 0,31% 0,17%  

tOtal  153.852 1.461.134 154.144 1.461.219 0,19% 0,01% 

T12 CONSUM D’ELECTRICITAT ALS MERCATS DE TREBALL DEL VALLÈS ORIENTAL. 
 TAULA COMPARATIVA 2010-2011
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Si ens fixem en les dades del Con-
sorci de Residus del Vallès Orien-
tal, veurem que durant l’any 2011 
s’han generat 185.653 tones de 
residus8 domèstics en l’àmbit dels 
municipis gestionats per aquest 
ens9, un 3,6% menys que l’any 
passat. D’aquesta manera, durant 
el període 2010-2011, s’ha pro-
duït una baixada en la generació 
de residus fins arribar al mínim 
dels últims anys. Si no es tenen 
en compte els residus recollits 
selectivament a les deixalleries, 
la generació de residus ha estat 
de 161.038 tones, també infe-
rior en un 4% a la de l’any 2010 
(167.105 tones).

La generació de residus domès-
tics per càpita durant el 2011 ha 
estat de 1,28 kg per habitant i dia, 
un 4% menys que la del 2010. El 
descens en la generació de resi-
dus per càpita es deu tant a la ge-
neració total de residus com també 
al fet que, al mateix temps, la po-
blació dels municipis que formen 
part del Consorci ha seguit creixent 
en un 1% (de 394.186 a 397.419 
habitants).

8 Informació extreta del Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental: 
Resultats de la gestió de residus 2011, 

Granollers, febrer de 2012

9 El Consorci gestiona tots els municipis 
comarcals a excepció d’Aiguafreda

MERCAT 
DE TREBALL: 
EVOLUCIÓ DE 
L’OCUPACIÓ, L’ATUR 
I LA CONTRACTACIÓ 
L’any 2011 encara està marcat per 
la caiguda en la xifra d’ocupats, 
amb un augment del nombre d’atu-
rats i de la taxa d’atur, així com per 
una disminució important del total 
de població autònoma, assalariada 
i de centres de cotització. De fet, 

    Variació Variació Variació 

 2009 2010 2011 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Aturats 30.199 32.749  34.307 1.558 ▲ 2.550 ▲ 11.598 ▲

Taxa d’atur 14,20% 15,42% 16,15% 0,73% ▲ 1,22% ▲  5 pp. ▲

Total de contractes 89.073 101.981 96.368 -5.613 ▼ 12.908 -37.750 ▼

Autònoms 30.677 30.024 29.858 -166 ▼ -653 ▼ -1.574 ▼

Assalariats 104.474 102.223 99.598 -2.625 ▼ -2.251 ▼ -12.174 ▼

Comptes de cotització* 12.702 12.268 12.032 -236 ▼ -434 ▼ -1.102 ▼

T13 PRINCIPALS INDICADORS DE MERCAT DE TREBALL

Font: Departament d’Empresa i Ocupació

les dades han seguit la línia dibui-
xada ja l’any anterior, tot i que a un 
ritme més moderat. Malgrat la mi-
llora en general dels indicadors en 
relació als anys passats, el nombre 
de contractes efectuats ha estat 
menor que el 2010. 
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En xifres absolutes, al gener de 
2011 el Vallès Oriental comptava 
amb 33.176 aturats i va acabar 
l’any amb 35.213. Si analitzem les 
dades de l’atur podem veure com 
durant aquest any l’evolució ha se-
guit una tendència diferenciada. Si 
durant els primers quatre mesos 
la tendència va ser a l’alça (d’una 
taxa del 15,53% al mes de gener, a 
una del 16,13% a l’abril), al segon 
quadrimestre es va donar una cer-
ta millora i aquest indicador es va 
tornar a situar al 15,51% al mes de 

GX EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR AL VALLÈS ORIENTAL. 2010 I 2011

GX EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ AL VALLÈS ORIENTAL, 2010-2011

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

Elaboració pròpia

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

Elaboració pròpia
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juliol. A partir de juliol va tornar-se 
a capgirar la tendència fins a la tar-
dor, quan a l’octubre s’assoleix la 
taxa d’atur més elevada (16,53%). 
Els dos últims mesos de l’any va 
haver-hi unes xifres molt semblants 
i 2011 va acabar amb una taxa del 
16,49%.

La contractació, en termes gene-
rals, ha seguit una evolució més 
desfavorable que l’any anterior, es-
pecialment durant els últims me-
sos de l’any.

Any 2010

Any 2011

A partir de juliol va 
tornar-se a capgirar 

la tendència fins a 
la tardor, quan a 

l’octubre s’assoleix 
la taxa d’atur més 
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Aquesta tendència desfavorable 
s’ha anat confirmant durant el 
primer trimestre del 2012 en què 
l’ocupació ha caigut en 66.900 
persones a Catalunya i l’atur ha 
augmentat de 61.500. Segons 
dades de l’EPA, a Catalunya hi ha 
2.939.900 persones ocupades 
i 836.900 a l’atur. Aquesta xifra 
d’aturats és la més elevada de la 
sèrie històrica disponible.10 Al mes 
de març, a la comarca del Vallès 
Oriental, es van registrar 36.616 
persones sense feina, que repre-
senten una taxa d’atur del 21.48% 
i una taxa d’atur estimada del 
16,94%. 

El creixement de l’atur ha estat 
força similar entre els homes i les 
dones tot i que el col·lectiu feme-
ní ha experimentat un creixement 
d’un punt per sobre del masculí. 
De totes maneres i tal com ja s’ha-
via apuntat als informes anteriors, 
el context de la crisi ha igualat les 
posicions dels dos col·lectius. Si 
analitzem les franges d’edat, ob-
servem que el grup de persones 
en atur més nombrós és el de 25 
a 39 anys, tant pel que fa als ho-
mes com a les dones, tot i que el 
grup de dones de 40 a 54 anys ha 
tingut també unes xifres similars i 
ha acabat l’any amb més atur que 
el grup anterior.

10 Nota EPA 1r trimestre 2012.
Observatori d’empresa i ocupació. 

27/04/2012

GX EVOLUCIÓ DE L’ATUR PER GRUPS D’EDAT. hOMES. ANy 2011

GX EVOLUCIÓ DE L’ATUR PER GRUPS D’EDAT. DONES. ANy 2011

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
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Font: Departament 
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Cal destacar que entre els joves de 
menys de 25 anys la proporció de 
noies a l’atur és força menor que 
en el cas dels nois; això es pot re-
lacionar amb l’allargament de l’eta-
pa formativa. Al llarg dels mesos hi 
ha grups d’edat que han reduït el 
seu pes respecte l’atur total: els 
adults joves es mantenen com a 
grup més nombrós al llarg de l’any, 
però a partir del primer quadrimes-
tre de l’any la tendència és de re-
duir el volum d’aturats d’aquest 
col·lectiu. Entre els altres grups 
d’edat aquest canvi no és tan vi-
sible i les xifres es mantenen més 
constants. 

Si observem les dades d’atur de la 
comarca segons els nivells d’ins-
trucció veiem que el 78% de perso-
nes a l’atur no tenen una formació 
específica sinó que són persones 
sense estudis o bé amb estudis 

primaris incomplets o d’educació 
general. En canvi, només el 12% 
de persones aturades respon a un 
perfil de treballador o treballadora 
amb un nivell formatiu alt, és a dir, 
universitaris o tècnics professio-
nals superiors. Tanmateix, els tèc-
nics de formació professional i els 
tècnics professionals superiors són 
els que han tingut menys pèrdues 
de llocs de treball entre el 2010 i 
el 2011.

Aquesta situació és ja de caràcter 
estructural perquè any rere any les 
dades van indicant un gruix d’atur 
que es concentra entre les perso-
nes amb un nivell de formació més 
baix. En termes de variació relativa 
destaca l’increment registrat entre 
les persones sense estudis o amb 
estudis primaris incomplets però 
també l’increment dels universita-
ris.

nivell Formatiu 2010 2011 ▲ relatiu

Sense estudis 368 432 17,41% Baix

Estudis primaris incomplets 1.817 1.930 6,24% 

Estudis primaris complets 3.124 3.174 1,60% 

Educació general 20.441 21.428 4,83% 

Programes formació professional 3.092 3.210 3,81% Mig

Tècnics-professionals superiors 1.985 2.043 2,94% Alt

Universitaris primer cicle 807 871 7,90% 

Universitaris segon i tercer cicle 1.084 1.186 9,45% 

Altres estudis post-secundaris 32 32 0,00% 

tOtal 32.749 34.307 4,76% 

T14 ATUR PER NIVELL D’INSTRUCCIÓ I VARIACIÓ. ANyS 2010-2011

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació

El 78% de persones 
a l’atur no tenen una 

formació específica 
sinó que són persones 

sense estudis o 
bé amb estudis 

primaris incomplets o 
d’educació general.
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Al 2011 el gruix de l’atur s’ha re-
gistrat pràcticament en les matei-
xes activitats econòmiques que el 
2010 i el 2009, és a dir, indústria 
manufacturera, construcció, co-
merç a l’engròs i al detall, activi-
tats professionals i científiques i 
activitats administratives. Val a dir 
que en el cas de les activitats d’in-
dústries manufactureres i d’activi-
tats administratives s’ha registrat 
un lleuger augment relatiu. 

El mateix passa amb el conjunt de 
persones sense ocupació anterior 
(SOA), fet que està molt relacionat 
amb la incorporació al mercat de 
treball de persones que no esta-
ven treballant ni buscant feina, 
però que en l’actual context eco-
nòmic necessiten treballar o es-
tar disposats a fer-ho per ajudar 
l’economia familiar: si l’any 2009 
aquest col·lectiu representava un 
3% dels aturats totals de la co-
marca, l’any 2010 el percentatge 
vorejava el 5% i el 2011 el supera 
lleugerament (5,39%).

activitats econòmiques  2011 %

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 414 1,21%

Indústries extractives 30 0,09%

Indústries manufactureres 6.908 20,14%

Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 42 0,12%

Subministrament d’aigua; activitats de sanejament, 
gestió de residus i descontaminació 237 0,69%

Construcció 4.520 13,17%

Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles 

de motor i motocicletes 4.492 13,09%

Transport i emmagatzematge 1.164 3,39%

Hostaleria 1.597 4,65%

Informació i comunicacions 327 0,95%

Activitats financeres i d’assegurances 218 0,63%

Activitats immobiliàries 195 0,57%

activitats professionals, científiques i tècniques 2.807 8,18%

activitats administratives i serveis auxiliars 5.916 17,24%

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 715 2,08%

Educació 567 1,65%

Activitats sanitàries i de serveis socials 1.001 2,92%

Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 373 1,09%

Altres serveis 878 2,56%

Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic ... 57 0,17%

Organismes extraterritorials 2 0,01%

Sense ocupació anterior 1.848 5,39%

tOtal  34.307 100,00%

T15 ATUR REGISTRAT SEGONS ACTIVITAT ECONÒMICA. ANy 2011

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació
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a l’engròs i al 
detall, activitats 

professionals 
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i activitats 
administratives.
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Quan analitzem l’evolució de l’atur 
per grups professionals constatem 
que la crisi ha continuat colpint les 
categories que ja des de fa dos 
anys s’han vist més afectades per 
la desocupació. Així, l’atur ha es-
tat especialment centrat en el col-
lectiu de peons i treballadors poc 
qualificats, principalment treballa-
dors de la indústria manufacturera, 
grup en el qual s’ha registrat un 
volum de 8.181 persones atura-
des (23,84% respecte el total), en 
segon lloc, administratius sense 
atenció al públic (3.080 persones 
que representen el 9% del total) i 
dependents de botigues i magat-
zems (1.949 persones, 5.68% del 
total).

L’elevat ritme de destrucció d’ocu-
pació s’evidencia en el creixement 
del nombre d’aturats, no només en 
els treballadors que fan tasques 
menys qualificades sinó també tre-
balladors qualificats que realitzen 
tasques estructurals del sector de 
la indústria i la construcció o acti-
vitats associades, com ara pintors, 
soldadors, etc., que suposen com 
a grup el 14,47% de l’atur total.

També cal destacar el volum de 
persones aturades entre els tèc-
nics i professionals de suport 
(8,61% del total) i l’important vo-
lum de desocupats en activitats 
vinculades al comerç. 

T16 ATUR REGISTRAT SEGONS OCUPACIONS. ANy 2011
                  %

Ocupacions militars Ocupacions militars 6  

 total  6 0,02%

Directors i gerents Directors  administracions públiques i empreses 24  

 Directors departaments administratius i comercials 270 

 Directors producció i operacions 183 

 Directors i gerents empreses hostaleria i comerç 23 

 Directors i gerents altres empreses serveis ncaa 23 

 total  523 1,52%

Professionals científics  Professionals de la salut 129

i intel·lectuals Professors ensenyament primari, secundari i superior 188 

 Altres professionals ensenyament 83 

 Professionals ciències físiques, químiques i enginyeries 395 

 Professionals dret 38 

 Especialistes administració i comercialització 243 

 Professionals tecnologies de la informació 58 

 Professionals ciències socials 153 

 Professionals cultura i espectacle 147 

 total  1.432 4,17%

tècnics i professionals  Tècnics ciències i enginyeries 966

de suport Supervisors mines, indústries i construcció 209 

 Tècnics sanitaris i professionals teràpies alternatives 145 

 Professionals de suport finances i matemàtiques 51 

 Representants, agents comercials i similars 737 

 Prof. gestió administrativa, forces i cossos seguretat 359 

 Prof. suport serveis jurídics, socials i sim. 319 

 Tècnics tecnologies informació i comunicació (TIC) 168 

 total 2.953 8,61%

L’elevat ritme de 
destrucció d’ocupació 

s’evidencia en el 
creixement del nombre 

d’aturats, no només 
en els treballadors 

que fan tasques menys 
qualificades sinó també 
treballadors qualificats 

que realitzen tasques 
estructurals del sector 

de la indústria i la 
construcció o activitats 

associades.
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                  %

Empleats oficina comptables  Empleats serveis comptables, financers i transport 503 

i administratius Empleats biblioteques, correus i similars 45 

 Altres administratius sense atenció al públic 3.080 

 Empleats agències viatges, recepcionistes i sim. 514 

 Administratius amb atenció al públic ncaa 1 

 total  4.143 12,08%

treballadors restauració,  Cambrers i cuiners propietaris 2 

personals i venedors Treballadors assalariats serveis restauració 839 

 Dependents botigues i magatzems 1.949 

 Comerciants propietaris botigues 0 

 Venedors (exc. botigues i magatzems) 75 

 Caixers i taquillers (exc. banca) 186 

 Treballadors que tenen cura persones, serv. salut  382 

 Altres treballadors que tenen cura persones 255 

 Treballadors serveis personals 487 

 Treballadors serveis de protecció i seguretat 131 

 total  4.305 12,55%

treballadors act. agrícoles,  Treballadors act. agrícoles 204 

ramaderes i pesqueres Treballadors act. ramaderes (avícoles i sim.) 12 

 Treballadors act. agropecuàries mixtes 1 

 Treballadors act. forestals, pesqueres, cinegètiques 23 

 total  240 0,70%

Artesans, treballadors Treballadors obres estructurals construcció i sim. 1.874 

indústries i construcció Treballadors acabats construcció i instal·lacions 581 

 Soldadors, muntadors estructures metàl·liques, sim. 849 

 Mecànics ajustadors maquinària 391 

 Especialistes en electricitat i electrònica 534 

 Mecànics precisió metalls, ceramistes i artesans 217 

 Treballadors indústria alimentació, begudes i tabac 158 

 Treballadors fusta, tèxtil, confecció, pell i calçat 358 

 total  4.963 14,47%

Operadors instal·lacions Operadors instal·lacions i màquines fixes 1.136 

i màquines, i muntadors Muntadors i engalzadors en fàbriques 434 

 Maquinistes locomotora, operador maquinària i mariners 434 

 Conductors vehicles, transport urbà o carretera 830 

 total  2.835 8,26%

Ocupacions elementals Empleats domèstics 125 

 Altre tipus de personal de neteja 1.829 

 Ajudants preparació aliments 257 

 Recollidors residus, venedors carrer i altres sim. 50 

 Peons agraris, forestals i pesquers 225 

 Peons construcció i mineria 1.166 

 Peons indústries manufactureres 8.181 

 Peons transport, descarregadors i reposadors 1.075 

 total  12.908 37,62%

tOtal   34.307 100%

T16 ATUR REGISTRAT SEGONS OCUPACIONS. ANy 2011 (CONTINUACIÓ)

Font: Departament d’Empresa i Ocupació
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El volum total de contractes regis-
trats al 2011 va ser de 96.368, 
5.613 menys que l’any anterior 
(▼5,50%). Aquesta evolució de 
les dades indica un retrocés en 
la millora produïda l’any passat ja 
que al 2010 es van registrar més 
contractes que al 2009. 

Del total de contractes registrats 
durant el 2011, 51.321 s’han fet 
a homes (53,26%) i 45.047 a do-
nes (46,74%). Respecte l’any pas-
sat la proporció de contractació 
per sexes s’ha mantingut bastant 
semblant.

Si fem l’anàlisi des del punt de 
vista dels sectors d’activitat, podem 
constatar que l’únic sector on hi 
ha hagut una millora en el nombre 
de contractacions ha estat el de 
la indústria, amb un increment del 
2% en relació al 2010. Destaca 
novament la davallada del sector de 
la construcció amb un descens en el 
nombre de contractes del 27,22%. 

Els descensos més pronunciats 
s’han produït en les contractacions 
de més durada, en totes les de 
més d’un any. Els únics que han 
tingut un lleuger increment són els 
contractes de 3 a 6 mesos. 

T17 CONTRACTACIÓ REGISTRADA AL VALLÈS ORIENTAL. ANyS 2010 I 2011

  VallÈS VaRIaCIÓ 
  ORIEntal 2011 RESPECtE 2010

 total 96.368 -5.613 -5,50%

Edat Menors de 20 anys 4.357 -751 -14,70%

 De 20 a 24 anys 17.861 -579 -3,14%

 De 25 a 29 anys 16.975 -1.056 -5,86%

 De 30 a 45 anys 41.673 -2.329 -5,29%

 Majors de 45 anys 15.502 -898 -5,48%

sector econòmic Agricultura 516 -63 -10,88%

 Indústria 12.919 264 2,09%

 Construcció 5.666 -2.119 -27,22%

 Serveis 77.267 -3.695 -4,56%

Durada del contracte Menys d’1 33.551 -1.664 -4,73%

(en mesos) D’1 a 3 10.484 -555 -5,03%

 De 3 a 6 8.727 139 1,62%

 De 6 a 12 2.294 -94 -3,94%

 De 12 a 18 51 -20 -28,17%

 De 18 a 24 55 -44 -44,44%

 Més de 24 401 -128 -24,20%

 Indeterminada 31.109 -2.021 -6,10%

 Indefinits 9.696 -1.226 -11,23%

nivell de titulació Sense estudis 4.559 -815 -15,17%

 Primaris incomplets 4.975 -466 -8,56%

 Primaris complets 0 0 0,00%

 Pro. formació professional 8.910 2 0,02%

 Educació general 65.179 -3.147 -4,61%

 Tèc. Professionals superiors 4.735 129 2,80%

 Universitaris primer cicle 3.416 -1.207 -26,11%

 Universitaris 2n i 3r cicle 4.594 -109 -2,32%

 Altres estudis post-secundaris 0 0 0,00%

El volum total de 
contractes registrats 

al 2011 va ser de 
96.368, 5.613 menys 

que l’any anterior 
(▼5,50%).
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Segons la modalitat de contracta-
ció, enguany veiem com el des-
cens en el nombre de contractes 
ha tingut incidència pràcticament 
en totes les modalitats excepte 
les de substitució per jubilació 
als 64 anys, les de formació i les 
altres. Les modalitats que tenen 
una davallada més forta són les 
de foment de la contractació inde-
finida. La proporció de contractes in-
definits a la comarca (10,06%) està 
lleugerament per sota de la de la 
Regió Metropolitana (11,03%) i la 
de Catalunya (10,89%).

  VallÈS VaRIaCIÓ 
  ORIEntal 2011 RESPECtE 2010

Ocupació Directors i gerents, 347 -78 -18,35%

 Tècnics i prof. científics, intel·lectuals 6.542 682 11,64%

 Tècnics i prof. de suport 8.969 -1.521 -14,50%

 Empleats comptables administratius i altres empleats  5.945 -1.323 -18,20%

 Treb. serveis restauració, personals, protecció i venedors 19.255 3.185 19,82%

 Treb. Qualificats en el sector agrícola, ramader, 
 forestal i pesquer, 396 -194 -32,88%

 Artesans i treballadors qualificats de les indústries 
 manufactureres i la construcció 6.691 73 1,10%

 Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors 7.440 -1.070 -12,57%

 Ocupacions elementals  40.779 -5.356 -11,61%

 Ocupacions militars 4 -11 -73,33%

Grandària de l’empresa D’1 a 5  13.363 70 0,53%

(en nombre de treballadors) De 6 a 10 5.972 237 4,13%

 De 11 a 25 10.094 281 2,86%

 De 26 a 50 8.053 331 4,29%

 De 51 a 100 6.884 -272 -3,80%

 De 101 a 500 17.043 -3.042 -15,15%

 De 501 a 1.000 11.646 1.478 14,54%

 De 1.001 a 5000 21.880 -4.538 -17,18%

 De 5001 a 10.000 665 3 0,45%

 Més de 10.000 0 -1 0,00%

 Sense especificar  768 -160 -17,24%

T17 CONTRACTACIÓ REGISTRADA AL VALLÈS ORIENTAL. ANyS 2010 I 2011 (CONTINUACIÓ)

Font: Departament d’Empresa i Ocupació

Si comparem l’evolució dels con-
tractes amb l’evolució seguida a la 
RMB i a Catalunya, observem com 
al Vallès Oriental la caiguda de 
contractacions ha estat força su-
perior, situació contrària a la que 
es va produir l’any anterior quan 
el comportament va ser sensible-
ment millor que en aquests altres 
àmbits territorials.

La proporció de 
contractes indefinits 

a la comarca està 
lleugerament per 

sota la de la Regió 
Metropolitana i la de 
Catalunya (10,89%). 
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tipus de contracte  2011   VaRIaCIÓ RESPECtE a 2010

 VallÈS   VallÈS  
Indefinits ORIEntal RMB Catalunya ORIEntal RMB Catalunya

Ordinari temps indefinit 4.640 88.386 122.577 -3,77% -3,61% -2,66%

Indefinit minusvàlids 52 773 1.137 -17,46% -11,56% -14,12%

Foment contractació indefinida 706 11.427 15.413 -56,47% -55,50% -57,56%

Convertits en indefinits 4.298 64.895 93.741 -2,65% -2,37% -2,49%

total indefinits 9.696 165.481 232.868 -11,23% -10,42% -10,34%

Percentatge 10,06% 11,03% 10,89%      

temporals            

Pràctiques 189 6.238 7.836 -9,13% 10,94% 10,88%

Temp. bonificats minusvàlids 77 1.775 2.697 -6,10% -2,15% 3,14%

Obra o servei 31.647 458.476 685.747 -5,67% -4,74% -3,61%

Eventuals circumstàncies producció 41.722 594.198 853.963 -4,55% 2,75% 3,27%

Interinitat 12.200 259.642 333.884 -4,53% -4,00% -4,28%

Substitució jubilació 64 anys 16 175 246 166,67% 35,66% 13,36%

Jubilació parcial 257 3.390 4.854 -14,05% -2,81% -6,64%

Relleu 190 2.489 3.593 -22,76% -12,97% -15,54%

Formació 257 4.211 6.846 217,28% 136,71% 130,51%

Inserció 4 124 180 -42,86% 53,09% 28,57%

Altres 113 3.843 4.735 22,83% -6,63% -7,18%

total temporals 86.672 1.334.561 1.904.581 -4,82% -1,14% -0,53%

Percentatge 89,94% 88,97% 89,11%      

tOtal 96.368 1.500.042 2.137.449 -5,50% -2,26% -1,70%

T18 MODALITAT DE CONTRACTACIÓ. VALLÈS ORIENTAL, RMB I CATALUNyA. 2011

Font: Departament d’Empresa i Ocupació

El nombre d’aturats estrangers 
registrats al 2011 ha estat de 
6.541 persones, una xifra que sig-
nifica 380 persones més respecte 
l’any passat. Ja el 2009 les dades 
d’atur registrat havien estat espe-
cialment elevades, doblant-se res-
pecte l’any anterior i el 2010 van 
significar gairebé un miler més. 

Enguany, tot i que el creixement 
de les dades ha estat força menor, 
és evident que entre la població 
estrangera l’atur s’està fent notar 
d’una manera especial: gairebé el 
20% de les persones aturades són 
estrangeres i els contractes regis-
trats d’aquest col·lectiu han caigut 
en un 21%.

Gairebé el 20% de les 
persones aturades 

són estrangeres i els 
contractes registrats 
d’aquest col·lectiu han 

caigut en un 21%.
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 Vallès Oriental RMB Catalunya

atur registrat 6.541 80.778 135.771

Homes 4.436 52.635 87.957

Dones 2.106 28.143 47.814

% del total aturats 19,07% 19,48% 22,70%

Homes 25,90% 25,27% 28,24%

Dones 12,26% 13,64% 16,67%

 Vallès Oriental RMB Catalunya

Contractació 15.392 339.210 530.164

Homes 10.025 197.281 324.785

Dones 5.367 141.929 205.379

% contractació total 15,97% 22,61% 24,80%

Homes 19,53% 26,11% 29,32%

Dones 11,91% 19,07% 19,95%

Contractació per sectors      

Agricultura 310 5.139 43.348

Indústria 1.493 13.248 24.937

Construcció  2.155 39.436 57.801

Serveis 11.434 281.387 404.078

T19 ATUR REGISTRAT ENTRE PERSONES ESTRANGERES. ANy 2011

T20 CONTRACTACIÓ REGISTRADA ENTRE PERSONES ESTRANGERES.  
 ANy 2011

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació
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REGULACIONS 
D’OCUPACIÓ I 
SINISTRALITAT 
LABORAL  
El total d’expedients de regulació 
resolts a Catalunya durant el 2011 
ha estat de 3.796, una xifra supe-
rior a la registrada l’any anterior 
(3.545 expedients). Si el 2010 els 
expedients van augmentar a par-
tir dels mesos d’estiu, la punta el 
2011 es va donar al primer trimes-
tre i durant els mesos posteriors 
van anar disminuint. El total de 
persones afectades a Catalunya 
per aquests expedients de regula-
ció és de prop de 62.497: 43.387 
homes i 19.110 dones.

Al Vallès Oriental els expedients 
de regulació resolts han augmen-
tat també respecte les dades glo-
bals de l’any 2010 i s’han regis-
trat un total de 218. Per sectors 
econòmics, l’únic sector en què la 
xifra d’expedients ha disminuït ha 
estat el de serveis, tal i com tam-
bé va passar l’any anterior. 

El nombre de treballadors afectats 
per aquests expedients dibuixa 
una tendència a la baixa: de les 
4.417 persones afectades l’any 
2010 s’ha passat a un total de 
3.733 persones al llarg del 2011. 
Per sexes, els expedients de regu-
lació han afectat majoritàriament 
als homes ( 71,49%). Al gràfic 
hem representat el volum de tre-
balladors afectats per expedients 
de regulació, analitzant les 10 
principals activitats econòmiques 
on s’ha concentrat més aquesta 
pèrdua de treballadors. 

Com podem observar, les activitats 
vinculades a la indústria manufac-
turera (indústria tèxtil principal-
ment però també arts gràfiques, 
productes metàl·lics i vehicles de 
motor) han concentrat amb força 
la pèrdua d’ocupació, principal-

T19 TREBALLADORS AFECTATS PER EXPEDIENTS DE REGULACIÓ. ANy 2011

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació

ment masculina, excepte en el tèx-
til, on la repercussió ha estat simi-
lar per les dones. Són bàsicament 
les mateixes activitats, a excepció 
de les arts gràfiques, que ja ens 
sortien representades l’any anterior. 
Enguany mantenen la mateixa tò-
nica tot i que amb xifres inferiors a 
les registrades el 2009.

La distribució en el territori de les 
regulacions d’ocupació ha estat 
força homogènia, amb una major 
incidència, òbviament, als munici-
pis més fortament industrialitzats: 
destaca l’eix Granollers – Les 
Franqueses i Canovelles així com 
l’àrea dels dos Lliçà i, en general, 
tot l’àmbit del Baix Vallès i el seu 
voltant.
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En relació a les causes que han 
motivat tots els expedients de 
regulació registrats a la comarca, 
al voltant del 70% d’aquests 
expedients es vinculen a l’aplicació 
de mesures econòmiques (l’any 
passat només en un 40% dels 
casos la causa de resolució de 
l’ERO es va deure a aquest motiu); 
i en gairebé un 12% dels casos, les 
empreses han tirat endavant un 
ERO vinculat al·legant com a causa 
manca o dificultats de producció.

Segons dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació, durant el 
primer trimestre del 2012 en relació 
al mateix període de l’any passat, 
ha augmentat en un 47,22% el 
nombre d’expedients de regulació 

d’ocupació (▲ 458 expedients 
més) i en un 59,41% el nombre de 
treballadors afectats, fins arribar a 
20.761 (▲ 7.737 treballadors).

Pel que fa a la sinistralitat laboral 
al Vallès Oriental, durant el 2011 
s’han comptabilitzat 4.936 acci-
dents laborals, una xifra inferior 
a la registrada l’any 2010, que va 
ser de 6.059, és a dir una reduc-
ció del 18,53%. Aquest descens 
es deu sobretot al menor nombre 
d’accidents lleus i també greus. 
Malauradament, però, s’han regis-
trat 7 accidents de tipus mortal a 
la comarca, 1 més que l’any pas-
sat. D’aquestes 7 persones, totes 
eren fixes, 6 eren homes i 1 dona. 

HOMES llEuS  GREuS  MORtalS tOtal

Eventuals 892 15 0 907

Fixos 2782 32 6 2820

Sense especificar 87 1 0 88

tOtal 3.761 48 6 3.815

dOnES llEuS  GREuS  MORtalS tOtal

Eventuals 268 1 0 269

Fixos 829 3 1 833

Sense especificar 19 0 0 19

tOtal 1.116 4 1 1.121

tOtal llEuS  GREuS  MORtalS tOtal

Eventuals 1160 16 0 1176

Fixos 3611 35 7 3653

Sense especificar 106 1 0 107

tOtal 4.877 52 7 4.936

T21 SINISTRALITAT LABORAL AL VALLÈS ORIENTAL, 
 SEGONS TIPUS DE CONTRACTE I GÈNERE. ANy 2011

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació

Al voltant del 70% 
d’aquests expedients 

es vinculen a 
l’aplicació de mesures 

econòmiques.

Durant el 2011 s’han 
comptabilitzat 4.936 

accidents laborals, 
una xifra inferior a la 

registrada l’any 2010.
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lleus 9.645 10.060 8.921 6.451 5.996 4.877

Greus 75 81 92 52 57 52

Mortals 7 4 1 4 6 7

Totals 9.727 10.145 9.014 6.507 6.059 4.936

Índex  9,73% 8,47% 9,01% 6,50% 6,00% 4,96%

T22 ÍNDEX DE SINISTRALITAT (*) AL VALLÈS ORIENTAL. ANy 2011

Font: Elaboració pròpia. Departament 
d’Empresa i Ocupació

(*) Índex de sinistralitat: accidents per cada 100.000 treballadors afiliats al RGSS.

En el context actual de caiguda de 
l’activitat i l’ocupació és important 
calcular l’índex de sinistralitat, in-
dicador que serveix per veure la 
tendència real dels sinistres en re-
lació amb un nombre fix d’afiliats. 
D’aquesta manera s’eliminen els 
efectes de distorsió que es poden 
tenir si treballem amb les xifres 
absolutes, subjectes als canvis en 
el volum de població ocupada. 

L’índex de sinistralitat aquest 2011 
ha disminuït en gairebé més d’un 
punt percentual respecte la xifra 
registrada l’any passat i, de fet, 
també és molt inferior al registrat 
en anys anteriors. 

Aquesta tendència a la baixa se 
segueix confirmant durant els pri-
mers mesos de 2012 també en 
el conjunt del país. Segons el De-
partament d’Empresa i Ocupació, 
la sinistralitat laboral a Catalunya 
baixa un 18,21%, independent-
ment de la gravetat de les lesions 
que la determinen i també en tots 
els sectors.
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ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL 
PER SECTORS 
L’any 2011 el total de centres de 
cotització de la comarca va ser de 
12.032 (un 4,86% del conjunt ca-
talà) i es van registrar un total de 
99.598 persones assalariades 
(que suposen el 4,23% dels assa-
lariats catalans). Aquestes xifres 
indiquen un descens respecte l’any 
anterior, tot i que molt més suau 
que les baixades experimentades 
els primers anys de la crisi. En ter-
mes d’empreses i assalariats el 
descens se situa en 2-3% negatiu, 
sense arribar als descensos pro-

pers al 8% que es van produir fa 
dos anys. L’evolució trimestral de 
totes les dades registra un des-
cens de l’activitat ja a partir del se-
gon trimestre de l’any.

El col·lectiu dels treballadors autò-
noms és el que ha registrat el des-
cens més moderat passant dels 
30.024 de l’any 2010 als 29.858 
del 2011. Una pèrdua relativa, per 
tant, del ▼0,55%, molt inferior al 
descens registrat l’any anterior 
(▼2%).

L’evolució trimestral 
de totes les dades 

registra un descens 
de l’activitat ja a 
partir del segon 

trimestre de l’any.

   2010   2011

 assalariats Empreses autònoms assalariats Empreses autònoms

agricultura, ramaderia i pesca 398 99 624 404 96 614

Indústries extractives 142 15 30       124    14 27

Indústries manufactureres 36.211 2.165 3.445    35.474    2.123 3.334

Energia elèctrica i gas 112 7 4       118    9 4

Aigua, sanejament i gestió de residus 848 50 23       816    46 22

Indústria 37.314 2.237 3.501 36.531 2.192 3.387

Construcció 7.761 1.649 5.505 6.577 1.477 5.197

Comerç a l’engròs i al detall 20.342 3.224 7.232 19.913 3.216 7.338

Transport i emmagatzematge 4.281 728 2.802 4.070 705 2.730

Hostaleria 3.856 984 2.415 4.059 993 2.471

Informació i comunicacions 547 119 527 554 115 547

Activitats financeres i d’assegurances 385 109 461 364 101 469

Activitats immobiliàries 517 316 247 543 322 239

Activitats professionals i tècniques 2.675 668 1.844 2.588 659 1.917

Activitats administratives i auxiliars 5.103 503 1.020 4.897 496 1.046

Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 5.764 267 4 5.698 260 5

Educació 3.669 287 604 3.676 297 622

Activitats sanitàries i serveis socials 5.936 310 658 5.962 310 691

Activitats artístiques i d’entreteniment 1.536 190 591 1.562 199 607

Altres serveis 2.133 574 1.991 2.192 591 1.980

Activitats de les llars 10 4 0 10 5 0

Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0

Serveis 56.752 8.284 20.395 56.086 8.267 20.660

total  102.224 12.268 30.024 99.598 12.032 29.858

T23 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ASSALARIATS, EMPRESES COTITZADORES, 
 I TREBALLADORS AUTÒNOMS AL VALLÈS ORIENTAL

Font: Departament d’Empresa 
i Ocupació. Elaboració pròpia
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Si analitzem l’evolució per bran-
ques d’activitat podem observar 
com la caiguda és realment gene-
ralitzada en tots els subsectors, 
tot i que destaquen activitats amb 
comportaments positius vincu-
lades al sector serveis (sobretot 
hostaleria i informació i comuni-
cacions). El pitjor comportament 
el registra l’àmbit de la construc-
ció, amb molta diferència respec-
te del sector industrial on també 
hi ha hagut pèrdues importants. 
Pel que fa al nombre d’empreses 
i treballadors autònoms, el sector 
primari retrocedeix, però registra 
un lleuger increment (en termes 
relatius importants) pel que fa a 
la xifra d’assalariats, tal i com va 
passar l’any anterior.

La indústria 
vallesana 
L’any 2011 el sector concentra el 
36,68% dels assalariats de la co-
marca, una mica per sota del que 
concentrava l’any anterior. En ter-
mes d’empreses o comptes de co-
tització suposa el 18,21% de les 
empreses comarcals. 

A la taula 24 resumim el pes re-
latiu del sector tant pel que fa al 
nombre d’empreses com al d’as-
salariats. Així constatem que des 
del 2005 el nombre d’empreses 
o centres de cotització del sector 
industrial es manté pràcticament 
similar (només es registra una 
pèrdua de menys de l’1%); en can-
vi, en nombre de treballadors les 
pèrdues del sector sí que s’evi-
dencien més, amb una reducció 
de 3,32 punts percentuals. 

El sector industrial es composa ini-
cialment de quatre subseccions: les 
indústries extractives, les indús-
tries manufactureres, el subminis-
trament d’energia elèctrica i gas 
i, finalment, el subministrament 
d’aigua i tractament de residus. 
D’aquestes quatre seccions, la de 
les indústries manufactureres és 
la més important: la comarca con-
centra el 97,15% dels treballadors 
industrials. En termes de CCAE, 
les manufactures acaparen vint-i-
quatre de les trenta-cinc divisions 
que pertanyen al sector industrial, 
i entre elles podem trobar la indús-
tria alimentària, la indústria tèxtil i 
de la confecció, la indústria quími-
ca o el sector metal·lúrgic.

El pitjor 
comportament el 

registra l’àmbit de 
la construcció, amb 

molta diferència 
respecte del sector 
industrial on també 
hi ha hagut pèrdues 

importants.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Empreses 19,00 19,00 19,00 18,00 18,00 18,00 18,21%

 Assalariats 40,00 39,00 38,00 38,00 36,00 37,00 36,68%

T24 EVOLUCIÓ DEL PES DEL SECTOR INDUSTRIAL DINS L’ESTRUCTURA 
 PRODUCTIVA COMARCAL (EN%)

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació
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L’anàlisi del sector 
industrial per 

branques d’activitat 
indica una caiguda 

generalitzada de 
l’activitat però no 
tan notable com la 

registrada el 2010 o 
el 2009.

En la majoria de 
casos, aquestes 

activitats que han 
registrat descensos 

són branques que 
han anat perdent 
pes específic dins 

del model industrial 
global.

L’anàlisi del sector industrial per 
branques d’activitat indica una 
caiguda generalitzada de l’acti-
vitat però no tan notable com la 
registrada el 2010 o el 2009. Cal 
destacar els creixements positius 
tant pel que fa a empreses com 
a treballadors assalariats i autò-
noms de tres branques concretes 
que l’any anterior també van tenir 
creixements positius: 
- El sector de l’energia elèctrica i 

del gas.
- La fabricació de productes farma-

cèutics.
- Les activitats incloses en el sec-

tor de manufactures diverses; 
dins d’aquesta branca trobem 
des de la fabricació d’articles 
de joieria i bijuteria fins a la fa-
bricació d’instruments mèdics i 
odontològics.

En canvi, la indústria del cuir i 
del calçat que el 2010 estava 
entre aquestes branques, durant 
el 2011 va tenir un descens pel 
que fa al nombre d’empreses 
(3 menys) però un increment del 
nombre d’assalariats i també 
d’autònoms. També és el cas de 
les activitats de confecció de pe-
ces de vestir, de les indústries del 
paper i altres. Tanmateix, també hi 
ha altres branques com l’alimen-
tària o el sector de la indústria 
química que registren creixements 
positius moderats tant pel que fa 
al nombre de treballadors com al 
d’empreses.

Les grans pèrdues del sector in-
dustrial es concentren en bran-
ques com: 
- La fabricació de productes mine-

rals no metàl·lics
- La metal·lúrgia
- Les indústries de fusta, suro, exc. 

Mobles
- la fabricació de productes metàl-

lics, exc. Maquinària
- El tractament de residus i aigües 

residuals

En la majoria de casos, aquestes 
activitats que han registrat des-
censos són branques que han 
anat perdent pes específic dins 
del model industrial global (com 
per exemple el tèxtil) o que re-
gistren una àmplia dependència 
envers altres sectors, com ara 
les branques industrials més es-
tretament lligades al sector de la 
construcció. El context general de 
desacceleració i crisi econòmica 
ha afectat amb força la indústria, 
especialment la vinculada als sec-
tors més intensius en mà d’obra. 
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  any 2011   any 2010                   Variació anual

 assalariats Empreses autònoms assalariats Empreses autònoms assalariats Empreses autònoms

Antracita, hulla i lignit  0 0 4 0 0 4 - - 0,00%
Petroli i gas natural  0 0 0 0 0 0 - - -
Minerals metàl·lics  0 0 0 0 0 0 - - -

Minerals no metàl·lics 
ni energètics  117 14 22 142 15 24 -17,61% -8,20% -8,33%
Suport a les indústries 
extractives  0 0 1 0 0 2 - - -50,00%
Indústries de productes 
alimentaris  2.694 183 300 2.651 180 296 1,64% 1,39% 1,27%
Fabricació de begudes  371 11 10 384 11 10 -3,26% -2,27% 0,00%
Indústries del tabac  0 0 0 0 0 0 - - -
Indústries tèxtils  1.882 65 61 1.913 65 62 -1,59% -0,38% -1,61%

Confecció de peces 
de vestir  285 52 128 266 53 134 7,14% -1,90% -4,49%
Indústria del cuir 
i del calçat  185 13 18 178 16 20 3,79% -17,74% -8,97%
Indústries fusta i 
suro, exc. mobles  458 75 209 478 78 223 -4,08% -4,47% -6,50%
Indústries del paper  1.092 37 36 1.070 39 33 2,03% -3,87% 9,16%
Arts gràfiques i 
suports enregistrats  1.943 127 258 1.927 127 257 0,86% -0,59% 0,58%
Coqueris i refinació 
del petroli 0 0 0 0 0 0 - - -
Indústries químiques  3.964 133 63 3.862 131 62 2,65% 1,91% 2,02%
Productes farmacèutics  1.917 22 6 1.801 21 4 6,47% 7,32% 35,29%
Cautxú i plàstic  4.621 179 158 4.498 182 155 2,75% -1,24% 2,26%
Productes minerals no 
metàl·lics ncaa  962 83 141 1.057 91 148 -8,94% -9,07% -4,91%
Metal·lúrgia  1.185 48 132 1.290 52 142 -8,14% -8,17% -7,39%
Productes metàl·lics, 
exc. Maquinària  4.817 495 719 5.076 512 759 -5,09% -3,42% -5,27%
Productes informàtics
i electrònics  1.341 43 32 1.259 41 31 6,49% 5,52% 1,61%
Materials i equips 
elèctrics  1.109 40 33 1.078 41 25 2,85% -1,84% 34,34%
Maquinària i 
equips ncaa  2.159 201 329 2.144 206 354 0,72% -2,19% -7,20%
Vehicles de motor, 
remolcs i semiremolcs  2.665 66 28 2.748 66 28 -3,01% -1,13% -0,89%
Altres materials 
de transport  408 15 33 411 17 36 -0,79% -11,94% -8,45%
Mobles  1.049 115 265 1.066 128 294 -1,55% -10,18% -9,79%
Indústries 
manufactureres diverses  539 45 80 513 41 82 5,12% 10,49% -2,44%
Reparació i instal·lació 
de maquinària  558 78 299 546 70 293 2,15% 11,51% 2,13%
Energia elèctrica i gas  120 9 4 112 7 4 6,90% 28,57% 21,43%
Aigua  117 8 7 108 9 8 8,84% -8,57% -12,50%
Tractament d’aigües 
residuals  84 4 1 94 6 1 -10,88% -22,73% 0,00%
Tractament de residus  613 31 12 632 32 13 -2,97% -3,88% -9,43%
Gestió de residus  12 3 2 15 3 1 -18,64% -8,33% 133,33%

IndÚStRIa  37.267 2.192 3.387 37.314 2.237 3.501 -0,13% -2,01% -3,26%

T25 EVOLUCIÓ PER SUBSECTORS DE LA INDÚSTRIA. EMPRESES I ASSALARIATS. 2010-2011
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Finalment, per analitzar des d’una 
altra òptica l’estructura productiva 
del sector industrial, hem classifi-
cat les activitats d’acord amb la 
seva estructura productiva i com-
petitiva. Segons la classificació de 
l’OCDE i d’acord amb la classifica-
ció catalana d’activitats econòmi-
ques, les activitats de la indústria 
es poden classificar en relació al 
seu valor afegit: 
- Manufactures de tecnologia alta, 

grup en què s’inclouen els sub-
sectors industrials d’equipa-
ment elèctric, electrònic i òptic, 
la fabricació de productes far-
macèutics i la construcció aero-
nàutica i espacial.

- Manufactures de tecnologia mit-
jana-alta: inclou, entre d’altres, 
els sectors de la indústria quími-
ca i la fabricació de maquinària 
i vehicles.

- Manufactures de tecnologia mit-
jana-baixa: inclou el sector del 
cautxú i plàstic, les coqueries 
i refinació de petroli i la metal-
lúrgia.

- Manufactures de tecnologia bai-
xa: activitats extractives, ener-
gia i aigua, alimentació, begu-
des i tabac, tèxtil i confecció, 
cuir i calçat, fusta i suro, indús-
tria del paper, edició i arts grà-
fiques, minerals no metàl·lics, 
metal·lúrgia i productes metàl-
lics i fabricació de manufactures 
diverses.

Al quadre que segueix s’ha ana-
litzat el pes de les diverses bran-
ques industrials, comparant les 
dades dels anys 2011 amb les 
del 2010. Es constata un predo-
mini de les activitats de tecnologia 
baixa o mitjana baixa, que pràcti-
cament suposen el 60% del total 
d’afiliats al sector industrial. Tot i 
així, el pes de l’afiliació en sectors 
de tecnologia alta torna a augmen-
tar, tal i com ja passava els dos 
anys anteriors, encara que molt 
moderadament. Es pot concloure, 
doncs, que en aquest context de 
crisi, els sectors industrials més 
avançats són els que resisteixen 
amb més bones posicions la cai-
guda de l’activitat.

 2011 2010 VaRIaCIÓ

Tecnologia alta 8,88% 8,67% 0,21%

Tecnologia mitjana-alta 29,10% 28,70% 0,40%

Tecnologia mitjana-baixa 30,74% 31,63% -0,89%

Tecnologia baixa 30,04% 29,77% 0,27%

Resta  1,24% 1,23% 0,01%

T26 AFILIACIÓ D’ASSALARIATS EN ACTIVITATS INDUSTRIALS 
 SEGONS VALOR AFEGIT. ANyS 2010 I 2011

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació

El pes de l’afiliació 
en sectors de 

tecnologia alta torna 
a augmentar, tal i 
com ja passava els 
dos anys anteriors, 

encara que molt 
moderadament.
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El sector serveis 
El procés de terciarització de la co-
marca, malgrat ser creixent i conti-
nuat en els darrers anys no s’ha do-
nat amb la mateixa intensitat que 
al conjunt de Catalunya. Val a dir 
que mentre que al Vallès Oriental 
el sector serveis tot just representa 
el 54,55% del seu PIB, a Catalunya 
concentra vora el 71%. Pel que fa 
a l’evolució del sector serveis du-
rant el 2011 al Vallès Oriental, hi 
ha hagut un descens del nombre 
de treballadors (assalariats i autò-
noms) lleugerament superior al del 
conjunt de la RMB. 

Entre el grup de branques dels ser-
veis amb comportament negatiu, 
destaquen les activitats següents:

- Transport terrestre
- Edició
- Ràdio i televisió
- Telecomunicacions
- Activitats auxiliars a l’activitat fi-

nancera
- Recerca i desenvolupament
- Activitats de lloguer
- Agències de viatges i operadors 

turístics
- Biblioteques i museus
- Jocs d’atzar i apostes

D’altra banda, entre les branques 
d’activitat amb comportament posi-
tiu destaquen les activitats vincula-
des amb els serveis d’informació, 
publicitat i estudis de mercat, les 
de serveis de menjar i begudes i 
també les activitats immobiliàries.

  any 2011   any 2010                   Variació anual

 assalariats Empreses autònoms assalariats Empreses autònoms assalariats Empreses autònoms

Venda i reparació 
de vehicles motor  3.018 441 979 3.025 437 975 -0,25% 0,92% 0,41%

Comerç engròs, 
exc. Vehicles motor  9.228 1.118 1.915 9.470 1.123 1.889 -2,55% -0,42% 1,38%

Comerç detall, 
exc. Vehicles motor  7.558 1.657 4.443 7.847 1.664 4.368 -3,68% -0,42% 1,73%

Transport terrestre 
i per canonades  2.913 590 2.615 3.122 617 2.690 -6,70% -4,30% -2,80%

Transport marítim 
i per vies interiors  0 0 0 0 0 0 - - -

Transport aeri  0 0 1 6 1 1 -95,65% -75,00% 0,00%

Emmagatzematge 
i afins al transport  1.044 95 76 1.058 93 83 -1,37% 2,43% -8,13%

Activitats postals 
i de correus  97 19 37 95 18 28 2,37% 6,94% 34,23%

Serveis d’allotjament  635 51 75 616 50 79 3,21% 2,00% -4,76%

Serveis de menjar 
i begudes  3.445 942 2.396 3.240 934 2.336 6,32% 0,86% 2,55%

Edició  50 21 140 65 23 140 -23,46% -9,68% 0,54%

Cinema i vídeo; 
enregistrament de so  107 16 65 113 18 66 -4,89% -12,33% -2,26%

Ràdio i televisió  30 6 8 34 6 8 -11,19% -8,33% -6,06%

Telecomunicacions  25 15 24 28 14 23 -9,09% 9,26% 4,30%

Serveis de tecnologies 
de la informació  298 46 270 290 48 251 2,67% -3,16% 7,36%

Serveis d’informació  40 12 41 18 10 39 117,81% 17,07% 5,19%

Mediació financera  10 6 6 10 6 3 0,00% 0,00% 83,33%

Assegurances i 
fons pensions  206 9 34 209 9 34 -1,79% -2,78% -0,74%

Activitats auxiliars 
mediació financera  143 86 430 166 94 424 -13,88% -9,02% 1,30%

T27 EVOLUCIÓ PER SUBSECTORS DEL SERVEIS. 2010-2011

Entre les branques 
d’activitat amb 
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  any 2011   any 2010                   Variació anual

 assalariats Empreses autònoms assalariats Empreses autònoms assalariats Empreses autònoms

Activitats immobiliàries  544 322 239 517 316 247 5,13% 1,66% -3,44%

Activitats jurídiques 
i de comptabilitat  1.160 303 600 1.201 311 577 -3,42% -2,65% 3,90%

Seus centrals i 
consultoria empresarial  264 49 94 279 50 84 -5,55% -1,01% 11,90%

Serveis tècnics 
arquitectura i enginyeria  629 165 516 663 170 505 -5,16% -3,23% 2,18%

Recerca i desenvolupament  72 13 78 83 12 76 -13,86% 10,64% 2,30%

Publicitat i estudis 
de mercat  136 48 224 130 43 222 4,03% 11,63% 0,68%

Activitats professionals 
i tècniques ncaa  132 41 316 131 42 294 0,57% -4,14% 7,49%

Activitats veterinàries  190 40 90 188 40 86 0,80% 1,26% 4,68%

Activitats de lloguer  791 127 257 883 132 279 -10,37% -3,98% -7,90%

Activitats relacionades 
amb l’ocupació  670 20 33 658 21 32 1,86% -3,57% 1,55%

Agències viatges i 
operadors turístics  100 32 68 111 34 61 -9,91% -5,84% 11,98%

Activitats de seguretat 
i investigació  346 14 13 358 12 11 -3,35% 18,75% 26,19%

Serveis a edificis 
i de jardineria  2.352 214 383 2.454 214 385 -4,15% -0,35% -0,52%

Activitats 
administratives d’oficina  649 89 293 640 89 253 1,45% 0,00% 15,50%

Adm. pública. Defensa 
i SS obligatòria  5.613 260 5 5.764 267 4 -2,62% -2,62% 31,25%

Educació  3.671 297 622 3.669 287 604 0,06% 3,48% 3,06%

Activitats sanitàries  3.346 217 637 3.316 215 601 0,91% 0,93% 5,99%

Serveis socials 
amb allotjament  1.510 55 28 1.507 57 32 0,17% -3,49% -14,73%

Serveis socials 
sense allotjament  1.066 37 26 1.113 38 25 -4,20% -0,67% 4,00%

Activitats artístiques 
i d’espectacles  105 27 330 93 26 318 13,78% 6,86% 4,02%

Biblioteques i museus  53 15 19 68 16 17 -21,40% -6,35% 13,64%

Jocs d’atzar i apostes  86 25 47 94 26 47 -8,29% -3,92% 0,54%

Activitats esportives 
i d’entreteniment  1.313 133 212 1.282 124 211 2,40% 7,49% 0,36%

Activitats associatives  349 84 35 360 84 43 -3,19% -0,30% -19,08%

Reparació ordinadors 
i efectes personals  219 69 744 225 74 774 -2,56% -6,42% -3,97%

Altres activitats de 
serveis personals  1.628 438 1.202 1.548 416 1.173 5,14% 5,17% 2,43%

Llars que ocupen 
personal domèstic  10 5 0 10 4 0 -2,50% 5,88% -

Llars que prod. béns 
i serveis ús propi  0 0 0 0 0 0 - - -

Organismes extraterritorials  0 0 0 0 0 0 - - -

No classificat 0 0 0 0 0 0 - - -

SERVEIS 55.845 8.267 20.660 56.752 8.284 20.395 -1,60% -0,20% 1,30%

T27 EVOLUCIÓ PER SUBSECTORS DEL SERVEIS. 2010-2011. (CONTINUACIÓ)

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació
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Metodològicament, les activitats 
del sector serveis també es poden 
classificar segons el grau de tec-
nologia (en el sentit de valor afe-
git) que porten incorporats. Així es 
distingeixen els serveis de tecno-
logia alta o punta, en els que s’in-
clouen activitats com ara correus 
i telecomunicacions: dels serveis 
de tecnologia de la informació i ac-
tivitats de recerca i desenvolupa-
ment; dels serveis basats en co-
neixement, en els quals hi trobem, 
entre d’altres, les activitats sanità-
ries, veterinàries i de serveis a les 
persones, així com les branques 
d’activitat econòmica que englo-
ben l’educació, l’administració 
pública, i les activitats vinculades 
a la mediació financera, entre d’al-
tres. Finalment, també es parla 
del sectors no basats en coneixe-
ment on s’inclouen totes les ac-
tivitats restants, d’un valor afegit 
inexistent o baix i en el que podem 
trobar activitats com ara les activi-
tats de les llars, activitats immobi-
liàries, la restauració, el transport 
i el comerç al detall, entre d’altres.
El primer grup de serveis no és 
necessàriament de proximitat 
geogràfica i es caracteritza perquè 
presenta un dinamisme més ele-
vat que el grup anterior, amb més 
potencial de creació d’ocupació. 

De fet, habitualment es fa referèn-
cia al paper clau d’aquest tipus de 
serveis en la creació de riquesa, 
especialment en el context eco-
nòmic actual, en què la indústria 
més tradicional perd pes relatiu en 
les estructures productives dels 
països. 

Si ens fixem en la taula següent, 
el gruix de les activitats terciàries 
predominants a la comarca pertany 
al grup de serveis que no es basen 
en el coneixement, que el 2011 
suposen més del 76% del total de 
l’activitat i han registrat un incre-
ment de més de 7 punts respecte 
el percentatge de l’any anterior. De 
les persones ocupades en aquest 
sector a la comarca, 3 de cada 10 
treballen en activitats lligades al 
comerç, majoritàriament comerç al 
detall. 

Tanmateix, i a diferència de l’any 
anterior, la variació de l’afiliació en 
activitats terciàries classificades 
en la categoria de tecnologia alta 
o punta ha estat moderadament 
negativa, amb un decrement del 
0,30%. També al conjunt de Cata-
lunya ha passat el mateix tot i que 
ha estat un lleu descens (▼0,2%) 
molt més moderat que el total de 
l’afiliació.

 2011 2010 VaRIaCIÓ

Tecnologia alta o punta 0,95% 1,25% -0,30%

Serveis basats en coneixement 31,01% 29,80% 1,21%

Serveis no basats en coneixement 76,48% 68,95% 7,53%

T28 AFILIACIÓ D’ASSALARIATS EN ACTIVITATS TERCIARIES 
 SEGONS VALOR AFEGIT. ANyS 2010 I 2011

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació

El gruix de les 
activitats terciàries 

predominants a la 
comarca pertany al 
grup de serveis que 

no es basen en el 
coneixement, que el 
2011 suposen més 

del 76% del total de 
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El sector de 
la construcció 
Des de l’any 2008 el sector de la 
construcció és el que d’una ma-
nera més accelerada ha anat re-
gistrant una davallada constant. 
En l’últim període 2009-2010 
ha tingut un decreixement del 
(▼6,20%). En termes de la seva 
aportació al PIB comarcal destaca 
per la seva importància dins del 
conjunt de l’estructura econòmica: 
8.65%, mentre que a Catalunya la 
construcció representa el 7,53%. 
Ambdós percentatges són inferiors 
als de 2010. 

En termes d’afiliació, el descens de 
l’activitat es fa molt evident com ja 
passava l’any anterior, ja que el 
sector registra unes pèrdues molt 
importants des del principi de la 
crisi econòmica. A la taula següent 
s’observen aquestes xifres.

  any 2010   any 2011                        Variació anual

 assalariats Empreses autònoms assalariats Empreses autònoms assalariats Empreses autònoms

 8.753 1.895 6.045 6.577 1.477 5.197 -24,86% -22,06% -14,03%

T29 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ: EMPRESES, ASSALARIATS I AUTÒNOMS. ANyS 2010-2011

Així doncs es pot observar com 
en un context de destrucció d’ocu-
pació el sector que en el seu mo-
ment va crear ocupació d’una ma-
nera més ràpida, també ha estat 
el sector que d’una manera més 
accelerada l’ha perdut atès que és 
un sector caracteritzat per una for-
ta presència de petits promotors 
constructors i molt intensiu en mà 
d’obra.

Si analitzem les tres grans bran-
ques d’activitat del sector de la 
construcció podem veure que el 
descens ha estat generalitzat però 
més pronunciat, per segon any con-
secutiu, en la construcció d’obres 
d’enginyeria civil. D’altra banda, la 
construcció d’immobles ha tingut, 
en general, un retrocés encara 
més acusat que el del període 
anterior.

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació

  any 2011   any 2010                   Variació anual

 assalariats Empreses autònoms assalariats Empreses autònoms assalariats Empreses autònoms

Construcció d’immobles 2.259 547 1.177 2.756 626 1.256 -18,03% -12,58% -6,29%

Construcció d’obres 
d’enginyeria civil 306 63 393 423 87 471 -27,60% -27,59% -16,61%

Activitats especialitzades 
de la construcció 3.954 867 3.627 4583 936 3.778 -13,72% -7,37% -3,99%

tOtal  6.519 1.477 5.197 7.762 1.649 5.505 -16,01% -10,42% -5,59%

T30 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. ANyS 2010-2011. BRANqUES D’ACTIVITAT

En un context de 
destrucció d’ocupació 

el sector que en 
el seu moment 

va crear ocupació 
d’una manera més 
ràpida, també ha 

estat el sector 
que d’una manera 

més accelerada l’ha 
perdut.
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El sector primari 
Durant el 2010 el sector primari 
va tenir un comportament negatiu 
en totes les comarques metropo-
litanes excepte al Vallès Oriental, 
on va tenir un creixement de mig 
punt i representa el 0,81% del PIB 
comarcal. 

Pel que fa a les dades d’afiliació 
de 2011, podem dir que el sector 
ha registrat una pèrdua en termes 
d’empreses (▼5,88%) i autònoms 
(▼7,11%), en canvi, en termes de 
treballadors es percep un augment 
important dels afiliats (▲ 14,52%). 
Aquesta tendència ja es va donar 
també al 2010.

Respecte al conjunt comarcal, el 
sector primari suposa el 0,41% 
dels assalariats comarcals i pràc-
ticament l’1% del total d’empreses 
o centres de cotització, amb un pes 
més important entre el conjunt de 
treballadors autònoms, on suposa 
el 2,06%. En termes generals el 
sector ha mantingut el seu pes en 
el conjunt de l’economia comarcal 
en relació a l’any anterior. Per tal de 
continuar amb aquesta tendència o 
aconseguir una evolució de creixe-
ment del sector és important el 
foment de la producció del produc-
te local i la promoció dels circuits 
curts del consum.

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació

  any 2011   any 2010                   Variació anual

 assalariats Empreses autònoms assalariats Empreses autònoms assalariats Empreses autònoms

Agricultura, ramaderia, 
caça i activitats dels 
serveis que s’hi relacionen 300 90 578 279 91 622 7,53% -1,37% -7,15%

Silvicultura i 
explotació forestal 104 6 28 53 8 28 96,70% -21,88% -1,79%

Pesca i aqüicultura 0 0 9 21 3 11 -100,00% -100,00% -18,18%

tOtal  404 96 614 353 102 661 14,52% -5,88% -7,11%

T31 SECTOR PRIMARI: EMPRESES, ASSALARIATS I AUTÒNOMS. ANyS 2010-2011
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             Variació anual 2011 - 2012

  Comptes de  treballadors
Municipi cotització   afiliats   autònoms 

Ametlla del Vallès, l’ -4,65% 0,34% -1,32%

Aiguafreda -4,94% -3,44% 2,31%

Bigues i Riells -3,35% -1,31% -0,43%

Caldes de Montbui -2,39% -7,27% 1,41%

Campins 6,67% -13,56% 3,51%

Canovelles -3,45% -7,07% 1,79%

Cànoves i Samalús 0,00% 10,38% 4,96%

Cardedeu -3,57% -2,93% 0,28%

Castellcir 0,00% 67,21% 11,11%

Castellterçol -8,97% -19,96% -5,10%

Fogars de Montclús 16,67% 11,76% -3,39%

Franqueses del Vallès, les -1,22% -4,32% -0,45%

Garriga, la -5,63% -1,33% -1,19%

Granera 66,67% 68,97% 25,00%

Granollers -2,36% -4,51% -1,96%

Gualba -4,26% 4,14% -2,47%

Llagosta, la -3,05% -8,93% 0,14%

Llinars del Vallès 2,11% -2,89% -2,37%

Lliçà d’Amunt -8,73% -5,58% 1,94%

Lliçà de Vall -4,13% -1,17% -3,03%

Martorelles -3,59% -7,92% 4,48%

Mollet del Vallès -4,45% -7,76% -1,91%

Figaró-Montmany  6,90% -10,26% -8,16%

Montmeló 2,62% 9,57% -1,98%

Montornès del Vallès -4,51% -3,77% -0,45%

Montseny -9,09% -7,69% -1,39%

Parets del Vallès -1,65% -6,36% -0,60%

Roca del Vallès, la -3,77% -1,40% -3,51%

Sant Antoni de Vilamajor -6,92% -1,67% -0,52%

Sant Celoni -5,15% -6,18% 0,26%

Sant Esteve de Palautordera -2,74% -12,95% -0,71%

T32 TAXES DE VARIACIÓ. EMPRESES, ASSALARIATS I AUTÒNOMS ALS
 MUNICIPIS DEL VALLÈS ORIENTAL. PRIMER TRIMESTRE 2011 I 2012

Aquest apartat pretén sintetitzar 
les principals dades a nivell mu-
nicipal i veure les diferents evolu-
cions que han seguit els municipis 
de la comarca pel que fa al mercat 
de treball i l’ocupació. Amb aquest 
objectiu, s’analitzaran bàsicament 
les dades d’empreses, assalariats 
i autònoms consultables a través 
del Departament d’Empresa i Ocu-
pació de la Generalitat de Catalu-
nya, així com les dades més espe-
cífiques de mercat de treball (atur 
i contractació).

Igual que el 2010, les dades d’afi-
liació a la seguretat social, en 
conjunt no han estat positives. 
La variació interanual del primer 
trimestre de 2012 indica un des-
cens dels comptes de cotització 
en la majoria dels municipis del 
Vallès Oriental excepte: Fogars de 
Montclús, Granera, Llinars del Va-
llès, Figaró-Montmany, Montmeló, 
Sant Pere de Vilamajor, Vallgorgui-
na i Vilanova del Vallès. 

La variació interanual 
del primer trimestre 

de 2012 indica un 
descens dels comptes 

de cotització en la 
majoria dels municipis 

del Vallès Oriental.
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  Variació anual 2011 - 2012

Municipi  Comptes de  treballadors

 cotització   afiliats   autònoms

Sant Fost de Campsentelles -11,54% -13,78% -0,68%

Sant Feliu de Codines -9,09% -7,16% -4,64%

Sant Pere de Vilamajor 3,88% -7,30% -3,49%

Sant Quirze Safaja -4,17% 9,63% 6,49%

Santa Eulàlia de Ronçana -4,43% -3,46% -2,81%

Santa Maria de Martorelles -6,67% -8,75% 0,00%

Santa Maria de Palautordera -6,67% -6,52% -0,87%

Tagamanent -12,50% -44,00% 11,43%

Vallgorguina 6,45% -8,82% 4,64%

Vallromanes -1,64% -1,67% -5,13%

Vilalba Sasserra -37,50% -22,73% 0,00%

Vilanova del Vallès 5,00% -1,32% 0,99%

VallÈS ORIEntal -3,33% -4,60% -0,80%

T32 TAXES DE VARIACIÓ. EMPRESES, ASSALARIATS I AUTÒNOMS ALS
 MUNICIPIS DEL VALLÈS ORIENTAL. PRIMER TRIMESTRE 2011 I 2012
 (CONTINUACIÓ)

Font: Departament 
d’Empresa i Ocupació

El descens de l’ocupació ha estat 
especialment acusat pel que fa 
als centres de cotització i als tre-
balladors que els ocupen. La crisi 
ha afectat especialment en aquest 
sentit als municipis de: Campins, 
Castellterçol, Figaró-Montmany, 
Sant Esteve de Palautordera, Sant 
Fost de Campsentelles, Tagama-
nent i Vilalba Sasserra. En tots 
aquests municipis, on el pes del 
sector de la construcció era impor-
tant, els treballadors afiliats han 
tingut un descens superior al 10% 
en relació al període anterior.

D’altra banda, les taxes de varia-
ció pel que fa als autònoms ens 
indiquen que malgrat que els efec-
tes de la crisi estan afectant tam-
bé aquest col·lectiu, el retrocés 
en relació al primer trimestre del 
2011 ha estat proporcionalment 
menor a l’experimentat en el cas 
dels treballadors afiliats.  Tot i així, 
entre els municipis on han baixat 
els registres d’autònoms desta-
quen Figaró-Montmany, Castellter-
çol i Vallromanes.

Si analitzem les dades des d’una 
perspectiva més històrica, prenent 
com a referència el primer trimes-
tre de cada any, observem que 
malgrat la moderació produïda en 
el descens durant els anys 2010 i 
2011, després de les fortes dava-
llades de l’ocupació del 2009, el 
primer trimestre del 2012 ha su-
posat una nova recaiguda sobretot 
pel que fa al nombre d’empreses 
i de treballadors afiliats, vist que 
tornen a taxes negatives similars 
a les del 2010. En termes relatius, 
on s’ha acusat més la destrucció 
d’ocupació ha estat al mercat de 
treball del Baix Montseny.

En canvi, l’evolució experimentada 
pels autònoms en el transcurs 
d’aquests anys de crisi, ha estat 
d’un descens continuat però que 
s’ha anat frenant fins arribar a una 
pèrdua de -0,80% en el conjunt 
de la comarca en aquest últim 
període. 

El sector de 
la construcció 
continua amb 

un descens 
generalitzat, 
sobretot en 

municipis petits, 
bàsicament 

residencials.
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Cal tenir en compte que les dades 
del Règim General de la Seguretat 
Social d’aquest trimestre de 2012 
no inclouen ni el Sistema Especial 
Agrari ni el Sistema Especial de 
Treballadors de la Llar integrats re-
centment: 
- Amb efectes d’1 de gener de 

2012, els treballadors per comp-
te aliè del Règim especial agrari 
i els empresaris per als quals 
presten serveis s’han integrat 
en el Règim General de la Segu-
retat Social mitjançant la creació 
d’un Sistema Especial, segons 
disposa la Llei 28/2011, de 22 
de setembre.

- Amb efectes d’1 de gener de 
2012, el Règim Especial de Tre-
balladors de la Llar queda inte-
grat en el Règim General de la 
Seguretat Social mitjançant la 
creació del Sistema Especial de 
Treballadors de la Llar, segons 
la disposició addicional 39 de 
la Llei 27/2011, d’1 d’agost, 
sobre actualització, adequació 
i modernització del sistema de 
Seguretat Social. El Reial decret 
1620/2011, de 14 de novem-
bre, regula la relació laboral de 
caràcter especial del servei de 
la llar familiar.

  Baix  Baix Mt altres Vallès
  Montseny Vallès Granollers municipis Oriental

2008 Empreses 1.178 3.717 8.990 251 14.136

 Treballadors afiliats 8.107 38.246 72.899 1.363 120.615

 Autònoms 2.810 8.145 20.950 711 32.616

2009 Empreses 1.068 3.378 8.294 235 12.975

 Treballadors afiliats 7.372 34.006 64.208 1.262 106.848

 Autònoms 2.671 7.648 20.113 705 31.137

2010 Empreses 1.040 3.205 7.832 234 12.311

 Treballadors afiliats 7.116 31.979 61.818 1.312 102.225

 Autònoms 2.644 7.310 19.511 686 30.151

2011 Empreses 1.049 3.177 7.662 222 12.110

 Treballadors afiliats 7.008 31.445 61.260 1.297 101.010

 Autònoms 2.636 7.201 19.342 661 29.840

2012 Empreses 1.004 3.061 7.436 206 11.707

 Treballadors afiliats 6.570 29.655 58.849 1.290 96.364

 Autònoms 2.639 7.141 19.157 665 29.602

  T33 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPRESES, ASSALARIATS I AUTÒNOMS. 
 MERCATS DE TREBALL DE LA COMARCA. 1R TRIMESTRE D’ANy.

En el sector 
serveis s’observen 

comportaments 
diferenciats però, 
en general, és el 
que ha aguantat 

millor la caiguda de 
l’ocupació.
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  Baix  Baix Mt altres Vallès
  Montseny Vallès Granollers municipis Oriental

2008 Empreses -- -- -- -- --

 Treballadors afiliats -- -- -- -- --

 Autònoms -- -- -- -- --

2009 Empreses -9,34% -9,12% -7,74% -6,37% -8,21%

 Treballadors afiliats -9,07% -11,09% -11,92% -7,41% -11,41%

 Autònoms -4,95% -6,10% -4,00% -0,84% -4,53%

2010 Empreses -2,62% -5,12% -5,57% -0,43% -5,12%

 Treballadors afiliats -3,47% -5,96% -3,72% 3,96% -4,33%

 Autònoms -1,01% -4,42% -2,99% -2,70% -3,17%

2011 Empreses 0,87% -0,87% -2,17% -5,13% -1,63%

 Treballadors afiliats -1,52% -1,67% -0,90% -1,14% -1,19%

 Autònoms -0,30% -1,49% -0,87% -3,64% -1,03%

2012 Empreses -4,29% -3,65% -2,95% -7,21% -3,33%

 Treballadors afiliats -6,25% -5,69% -3,94% -0,54% -4,60%

 Autònoms 0,11% -0,83% -0,96% 0,61% -0,80%

  T33 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPRESES, ASSALARIATS I AUTÒNOMS. 
 MERCATS DE TREBALL DE LA COMARCA. 1R TRIMESTRE D’ANy. (CONTINUACIÓ)

A la taula 34 hem representat la 
variació interanual en termes de 
treballadors ocupats (assalariats 
més autònoms) segons grans 
sectors productius en cadascun 
dels municipis del Vallès Oriental. 
D’entrada, s’observen unes dades 
molt més negatives que l’any ante-
rior. La destrucció d’ocupació en el 
conjunt de la comarca s’ha produït 
en els tres sectors.

El sector de la construcció conti-
nua amb un descens generalitzat, 
sobretot en municipis petits, bàsi-
cament residencials, com Tagama-
nent, Figaró-Montmany o Sant Fe-
liu de Codines, on durant els anys 
anteriors a la crisi hi havia hagut 
un increment molt important de 
treballadors en aquest sector. El 
sector industrial també registra 
pèrdues acusades en municipis 
de la comarca com Castellterçol, 

Montseny, Sant Feliu de Codines, 
Sant Pere de Vilamajor, Vallroma-
nes o Vilalba Sasserra. Pel que 
fa a l’activitat vinculada al sector 
primari, si bé en el període anterior 
aquest sector va experimentar 
un comportament força positiu, 
les dades del primer trimestre de 
2012 denoten un clar retrocés, 
sobretot en els municipis del Baix 
Montseny com Sant Celoni, Sant 
Esteve i Santa Maria de Palautor-
dera, però també a Granollers i al-
guns municipis dels voltants com 
l’Ametlla, la Garriga o Llinars. En 
canvi, destaca la Roca del Vallès 
en aquest sentit ja que ha tingut 
un augment relatiu considerable 
de treballadors ocupats en aquest 
sector. En el sector serveis s’ob-
serven comportaments diferen-
ciats però, en general, és el que 
ha aguantat millor la caiguda de 
l’ocupació.

Font: Elaboració pròpia. 
Departament d’Empresa i Ocupació
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Font: Departament d’Empresa i Ocupació

    variació anual

  agricultura Indústria Construcció Serveis

Campins  0,00% 0,00% -10,00% -4,95%

Fogars de Montclús  0,00% -100,00% 71,43% -2,53%

Gualba  0,00% -5,81% -3,85% 6,52%

Montseny  -12,50% -33,33% -9,59% 1,12%

Sant Celoni  -30,91% -6,93% -17,78% -1,06%

Sant Esteve de Palautordera -24,14% -9,64% -19,10% -1,67%

Santa Maria de Palautordera -22,64% -5,33% -13,03% -0,93%

Vallgorguina  0,00% -8,94% 2,78% -0,70%

BaIx MOntSEny  -22,48% -6,76% -14,14% -0,81%

Llagosta, la  0,00% -6,14% -29,52% -0,96%

Martorelles  0,00% -8,60% -13,53% 0,51%

Mollet del Vallès  -16,67% -3,32% -14,33% -6,63%

Montmeló  -100,00% -10,07% 12,33% 18,27%

Montornès del Vallès  7,69% -1,48% -15,00% -2,69%

Parets del Vallès  -10,00% -6,20% -9,55% -4,56%

Sant Fost de Campsentelles 0,00% -8,47% -13,40% -7,65%

Santa Maria de Martorelles -100,00% 0,00% -18,75% -2,06%

BaIx VallÈS  -9,62% -5,62% -13,72% -3,00%

Ametlla del Vallès, l’  -29,63% -0,13% 3,33% -0,48%

Bigues i Riells  0,00% 4,12% -17,34% 1,57%

Caldes de Montbui  -6,94% -3,93% -17,41% -3,22%

Canovelles  0,00% -6,90% -4,95% -3,08%

Cànoves i Samalús  7,69% 5,56% -11,36% 13,54%

Cardedeu  -2,00% -4,03% -12,55% 1,19%

Figaró-Montmany  0,00% -9,62% -49,09% 5,48%

Franqueses del Vallès, les 1,49% -0,15% -24,63% -0,73%

Garriga, la  -12,90% -6,02% 6,96% -0,17%

Granollers  -55,77% -6,47% -12,98% -2,39%

Llinars del Vallès  -14,71% -6,60% -8,38% 2,71%

Lliçà d’Amunt  17,65% -2,20% -22,39% 1,48%

Lliçà de Vall  0,00% -1,95% -23,67% 3,81%

Roca del Vallès, la  25,58% -11,02% -15,29% 2,55%

Sant Antoni de Vilamajor 3,13% -4,59% 18,80% -3,66%

Sant Feliu de Codines -7,14% -16,85% -22,98% 1,55%

Sant Pere de Vilamajor 0,00% -13,72% -18,13% 1,04%

Santa Eulàlia de Ronçana 0,00% -5,54% -21,39% 0,93%

Tagamanent  100,00% 5,26% -46,02% -23,08%

Vallromanes  0,00% -13,33% 5,88% -4,42%

Vilanova del Vallès  -7,69% 4,18% -17,54% 2,51%

Mt GRanOllERS  -9,30% -4,40% -14,44% -0,72%

Aiguafreda  0,00% 0,90% -10,00% -1,49%

Castellcir  60,00% 186,96% -19,35% 5,32%

Castellterçol  0,00% -30,08% -13,83% -3,96%

Granera  0,00%   67,74%

Sant Quirze Safaja  25,00% 18,06% 23,81% -0,87%

Vilalba Sasserra  -14,29% -14,29% -27,78% -8,54%

altRES MunICIPIS  5,88% 3,60% -11,07% -0,10%

VallÈS ORIEntal  -11,31% -4,83% -14,16% -1,37%

  T34 VARIACIÓ INTERANUAL DELS TREBALLADORS OCUPATS (ASSALARIATS+AUTÒNOMS). 
 1R TRIMESTRE 2011 I 2012
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L’ATUR ALS 
MUNICIPIS
El nombre de persones en situa-
ció d’atur al Vallès Oriental durant 
el 2011 va pujar fins a 34.307, 
xifra que es tradueix en una taxa 
d’atur registrada del 16,06% (se-
gons càlcul elaborat per la Xarxa 

d’Observatoris de la Diputació de 
Barcelona). Les dades de l’abril 
indiquen un augment de la taxa 
d’atur de la comarca que arriba al 
17,04%, mentre que pel conjunt 
de Catalunya es produeix un lleu-
ger descens. 

   any 2011  abr-12

Mercats de treball  atur registrat dif. any anterior taxa d’atur atur registrat

Campins  31 8 13,85% 35

Fogars de Montclús  21 7 9,59% 29

Gualba  84 6 12,66% 92

Montseny  15 0 9,29% 16

Sant Celoni  1416 70 15,90% 1481

Sant Esteve de Palautordera 128 -1 9,76% 132

Santa Maria de Palautordera 695 27 14,40% 775

Vallgorguina  189 -1 13,15% 194

BaIx MOntSEny      2.579   117 14,53%       2.754  

La Llagosta  1392 0 18,98% 1532

Martorelles  428 -4 16,52% 481

Mollet del Vallès  5466 253 18,93% 5966

Montmeló  744 16 15,48% 806

Montornès del Vallès  1693 95 19,41% 1776

Parets del Vallès  1447 35 14,77% 1596

Sant Fost de Campsentelles 584 20 13,42% 654

Santa Maria de Martorelles 59 -1 12,76% 63

BaIx VallÈS     11.811   415 17,65%      12.874  

L’Ametlla del Vallès  455 10 10,58% 477

Bigues i Riells  648 48 13,89% 698

Caldes de Montbui  1309 6 14,52% 1345

Canovelles  1888 102 21,47% 2033

Cànoves i Samalús  216 14 14,58% 213

Cardedeu  1296 43 14,32% 1357

Figaró-Montmany  79 -2 14,69% 104

Les Franqueses del Vallès 1732 151 16,95% 1766

La Garriga  1053 71 13,30% 1143

Granollers  5586 296 17,34% 5873

Lliçà d’Amunt  1114 12 14,74% 1207

Lliçà de Vall  446 9 13,26% 511

Llinars del Vallès  804 53 16,50% 857

La Roca del Vallès  720 58 12,94% 831

Sant Antoni de Vilamajor 410 21 13,93% 445

Sant Feliu de Codines 448 31 14,41% 473

Sant Pere de Vilamajor 304 15 13,87% 371

Santa Eulàlia de Ronçana 514 57 14,52% 551

Tagamanent  16 -2 9,71% 23

Vallromanes  116 -3 9,33% 136

Vilanova del Vallès  316 19 12,24% 325

MERCat dE GRanOllERS    19.471       1.008   15,54%      20.739  

  T35 ATUR MUNICIPAL I TAXA. ANy 2011 / ABRIL 2012
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   any 2011  abr-12

Mercats de treball  atur registrat dif. any anterior taxa d’atur atur registrat

Aiguafreda  182 -9 14,39% 182

Castellcir  31 5 9,31% 29

Castellterçol  131 18 10,96% 149

Granera  6 0 11,17% 4

Sant Quirze Safaja  31 -1 8,64% 32

Vilalba Sasserra  65 4 16,90% 82

altres municipis  445 18 12,42% 478

tOtal VallÈS ORIEntal    34.307       1.558   16,06% 36845

Per mercats de treball el Baix Va-
llès ha estat en conjunt el més 
perjudicat, mentre que el Baix 
Montseny és el que ha mantingut 
una taxa d’atur més moderada. Si 
observem les dades de la taula 
veiem com els 5 municipis amb 
les taxes d’atur més altes durant 
el 2011 han estat: Canovelles 
(21,47%), Montornès del Vallès 
(19,41%), La Llagosta (18,98%), 
Mollet del Vallès (18,93%) i Grano-
llers (17,34%).

Si analitzem la distribució munici-
pal de l’atur segons l’activitat eco-
nòmica, veurem com tots els muni-
cipis presenten una tònica similar, 
amb un pes de l’atur especialment 
concentrat a les activitats de les 
indústries manufactureres, a les 
activitats administratives i auxili-
ars, a la construcció, al comerç a 
l’engròs i al detall i a les activitats 
professionals i tècniques.

També es destaca un percentatge 
relativament important del col·lectiu 
SOA (sense ocupació anterior), al 
voltant del 5,03% i amb percentatges 
relatius alts especialment als 
municipis de Campins, Canovelles, 
Granollers, Montornès, Montseny, 
Sant Quirze Safaja i Vilanova.

El volum d’aturats vinculat al sec-
tor de la construcció és important 
en tots els municipis però espe-
cialment a Castellcir, Canovelles, 
Castellterçol, Sant Feliu de Codi-
nes, Montornès del Vallès, Cam-
pins, Cànoves i Samalús i Aigua-
freda. D’altra banda, els municipis 
on la proporció d’aturats relacio-
nada amb les activitats professio-
nals i tècniques és més important 
són Vallromanes, Sant Esteve de 
Palautordera, Cardedeu i Sant 
Quirze Safaja.

  T35 ATUR MUNICIPAL I TAXA. ANy 2011 / ABRIL 2012. (CONTINUACIÓ)

El Baix Vallès ha 
estat en conjunt 

el més perjudicat, 
mentre que el Baix 
Montseny és el que 
ha mantingut una 

taxa d’atur més 
moderada.

Font: Departament d’Empresa i Ocupació
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 T36 ATUR REGISTRAT ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA. ABRIL 2012

     aigua,
     sanejament  
 agricultura,  Indústries Energia i gestió  Comerç a transport i
 ramaderia Indústries manufac- elèctrica de  l’engròs i emmagat-  
 i pesca extractives tureres i gas residus Construcció al detall zematge Hostaleria 

l’Ametlla del Vallès 1 0 83 2 2 56 94 15 15

Aiguafreda 1 0 45 0 0 30 16 8 15

Bigues i Riells 6 0 138 1 5 106 131 28 22

Caldes de Montbui 11 2 299 2 10 169 215 54 88

Campins 1 0 3 0 0 6 7 0 2

Canovelles 35 1 378 3 22 384 235 56 95

Cànoves i Samalús 1 0 36 0 5 36 36 11 12

Cardedeu 17 1 256 3 4 163 214 35 49

Castellcir 1 0 5 0 0 7 0 0 0

Castellterçol 1 1 39 0 1 26 18 2 15

Figaró-Montmany 1 0 21 0 0 11 14 6 8

Fogars de Montclús 1 1 5 0 0 4 4 0 3

Les Franqueses del Vallès 26 2 353 3 26 236 237 62 91

La Garriga 13 3 275 0 5 134 159 28 69

Granera 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Granollers 111 6 1123 11 43 821 742 184 313

Gualba 1 1 18   9 16 2 6

La Llagosta 11 0 319 2 18 188 179 56 73

Llinars del Vallès 11 0 181  6 137 100 18 35

Lliçà d’Amunt 8  260 3 5 139 178 72 44

Lliçà de Vall 2  102 1 3 49 69 19 25

Martorelles 1 1 105  1 41 49 17 18

Mollet del Vallès 88 4 1070 6 43 764 625 205 246

Montmeló 4 1 180 0 4 115 98 47 33

Montornès del Vallès 15 1 297 0 6 307 242 94 67

Montseny 0 1 0 0 0 2 5 0 3

Parets del Vallès 6  301 1 14 165 226 81 63

La Roca del Vallès 4 4 193 2 3 84 133 36 34

Sant Antoni de Vilamajor 5 2 86 2 3 54 70 13 19

Sant Celoni 30 2 292 0 13 212 202 43 66

Sant Esteve de Palautordera 1 1 20 0 1 16 18 2 7

Sant Fost de Campsentelles 2 0 116 1 5 66 96 25 26

Sant Feliu de Codines 5 0 88 1 5 82 78 20 20

Sant Pere de Vilamajor 3 0 73 0 2 45 52 14 19

Sant Quirze Safaja 0 0 12 0  1 3 1 2

Santa Eulàlia de Ronçana 0 0 130 0 3 75 79 29 23

Santa Maria de Martorelles 0 0 8 0 0 3 6 3 3

Santa Maria de Palautordera 15 3 152 7 132 100 26 37 11

Tagamanent 0 0 4 0 0 0 1 0 3

Vallgorguina 1 1 34 0 2 22 29 12 19

Vallromanes 0 0 17 1 0 19 17 7 10

Vilalba Sasserra 0 0 19 0 1 11 10 3 7

Vilanova del Vallès 0 0 64 2 1 34 55 18 16

tOtal 440 39 7.201 54 394 4.929 4.784 1.363 1.695
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     activitats administració  activitats
  activitats  activitats adminis- Pública,  sanitàries
 Informació i financeres i activitats professionals tratives defensa i  i serveis
 comunicacions d’assegurances immobiliàries i tècniques i auxiliars SS obligatòria Educació  socials 

L’Ametlla del Vallès 14 15 6 31 62 14 9 19

Aiguafreda 4 3 2 18 17 6 4 6

Bigues i Riells 3 7 9 46 86 33 8 23

Caldes de Montbui 7 10 16 135 155 30 16 35

Campins 0 0 0 3 4 2 2 0

Canovelles 8 7 6 50 437 40 20 40

Cànoves i Samalús 2 2 2 24 20 3 6 6

Cardedeu 27 6 14 167 170 37 21 53

Castellcir 2 3 0 0 2 4 0 3

Castellterçol 3 0 0 11 7 4 3 8

Figaró-Montmany 1 2 0 5 10 5 1 9

Fogars de Montclús 1 0 0 2 2 2 0 0

Les Franqueses del Vallès 15 17 5 81 338 47 18 49

La Garriga 14 19 10 55 143 26 23 48

Granera 0 0 0 0 0 1 0 0

Granollers 71 50 32 264 1100 127 81 175

Gualba 3 4 1 5 14 1 3 2

La Llagosta 7 4 5 160 302 26 15 33

Llinars del Vallès 15 7 3 82 123 15 13 38

Lliçà d’Amunt 11 13 5 113 186 21 21 39

Llçà de Vall 5 4 1 67 70 27 4 18

Martorelles 2  1 66 88 16 8 18

Mollet del Vallès 42 22 24 685 1253 35 157 156

Montmeló 5 6 2 65 154 21 7 20

Montornès del Vallès 11 3 3 133 339 36 21 24

Montseny 0 0 0 1 0 1 1 1

Parets del Vallès 13 11 9 196 308 33 14 32

La Roca del Vallès 10 7 9 48 138 19 8 27

Sant Antoni de Vilamajor 11 4 2 50 57 8 8 12

Sant Celoni 18 10 3 139 213 56 14 44

Sant Esteve de Palautordera 3 1 0 18 8 3 6 6

Sant Fost de Campsentelles 10 4 2 108 103 13 9 28

Sant Feliu de Codines 7 3 3 26 47 21 9 20

Sant Pere de Vilamajor 9 3 1 44 42 12 4 18

Sant Quirze Safaja 2 0 1 4 2 1 0 0

Santa Eulàlia de Ronçana 6 0 3 49 78 5 7 14

Santa Maria de Martorelles 2 0 1 5 12 5 4 2

Santa Maria de Palautordera 1 2 70 89 31 14 25 11

Tagamanent 0 0 0 0 5 5 1 1

Vallgorguina 7 1 1 17 23 4 1 8

Vallromanes 4 1 1 23 16 2 2 3

Vilalba Sasserra 2 1 1 6 10 1 1 3

Vilanova del Vallès 6 4 3 22 44 10 6 9

tOtal 384 256 257 3.113 6.219 792 581 1.061

 T36 ATUR REGISTRAT ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA. ABRIL 2012. (CONTINUACIÓ)



61

Indicadors de l’any 2011 i previsions per l’any 2012
Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental

 activitats    Sense
 artístiques i altres activitats Organismes ocupació
 d’entreteniment serveis de les llars extraterritorials anterior tOtal 

L’Ametlla del Vallès 4 19 1  15 477

Aiguafreda  3 0  4 182

Bigues i Riells 8 23 0  15 698

Caldes de Montbui 11 34 2  44 1345

Campins 0 2 0  3 35

Canovelles 8 42 5  161 2033

Cànoves i Samalús 2 4 0  5 213

Cardedeu 23 44 2 1 50 1357

Castellcir 2 1 0  1 31

Castellterçol 3 4 0  3 149

Figaró-Montmany 3 5 0  2 104

Fogars de Montclús 1 3 0   29

Les Franqueses del Vallès 16 44 2 0 98 1766

La Garriga 16 42 2  59 1143

Granera 0 0 0 0 0 2

Granollers 59 137 9  414 5873

Gualba 3 1   2 92

La Llagosta 15 36 5  78 1532

Llinars del Vallès 14 24 1  34 857

Lliçà d’Amunt 11 26 1  51 1207

Llçà de Vall 10 17 1  17 511

Martorelles 6 18 1  24 481

Mollet del Vallès 32 174 18  317 5966

Montmeló 1 13 0 0 30 806

Montornès del Vallès 9 44 3 0 121 1776

Montseny 0 0 0 0 1 16

Parets del Vallès 10 63 1 0 49 1596

La Roca del Vallès 18 15 4 0 35 831

Sant Antoni de Vilamajor 9 10  0 20 445

Sant Celoni 18 36 3 0 67 1481

Sant Esteve de Palautordera 7 7 2 0 5 132

Sant Fost de Campsentelles 8 13 0 0 19 654

Sant Feliu de Codines 4 19 1 0 14 473

Sant Pere de Vilamajor 7 12 0 0 11 371

Sant Quirze Safaja 1   0 2 32

Santa Eulàlia de Ronçana 7 13 3 0 27 551

Santa Maria de Martorelles 1 6 0 0 2 63

Santa Maria de Palautordera 24 3 0 0 22 775

Tagamanent 1 1 0 0 1 23

Vallgorguina 5 4 1 0 2 194

Vallromanes 8 0 0 0 5 136

Vilalba Sasserra 3 0 1 0 2 82

Vilanova del Vallès 2 9 0 0 20 325

tOtal 390 971 69 1 1.852 36.845

 T36 ATUR REGISTRAT ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA. ABRIL 2012. (CONTINUACIÓ)

Font: Departament d’Empresa i Ocupació.
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Els contractes 
registrats, 

96.368 en total, 
representen un 

descens del 5,50% 

LA CONTRACTACIÓ 
ALS MUNICIPIS 
Si bé al 2010 va haver-hi una recu-
peració de la destrucció de l’ocu-
pació que va produir-se al 2009, 
al 2011 ha tornat a haver-hi un 
retrocés. Els contractes registrats, 
96.368 en total, representen un 

descens del 5,50% en relació al 
període anterior. A la taula que es 
mostra a continuació es pot veure 
la distribució dels contractes efec-
tuats durant el 2011. Destaca el 
municipi de la Garriga que amb 
4.040 contractes, representa un 
increment del 38,21%.

 Variació resp. 2010 Sexe Grans sectors econòmics 

Municipis Contractes absoluta % Homes dones agricultura Indústria Construcció Serveis

Campins 55 -55 -50,00% 29 26 0 0 2 53

Fogars de Montclús 65 -38 -36,89% 29 36 0 4 4 57

Gualba 341 -94 -21,61% 198 143 2 68 14 257

Montseny 237 50 26,74% 124 113 7 4 24 202

Sant Celoni 2.693 -550 -16,96% 1241 1452 74 301 227 2.091

Sant Esteve de Palautordera 776 107 15,99% 322 454 24 8 28 716

Santa Maria de Palautordera 1.563 51 3,37% 820 743 64 194 84 1.221

Vallgorguina 282 65 29,95% 187 95 4 38 61 179

Baix Montseny 6.012 -464 -7,16% 2950 3062 175 617 444 4.776

La Llagosta 1.871 -240 -11,37% 1030 841 0 794 148 929

Martorelles 1.760 -178 -9,18% 1178 582 0 871 74 815

Mollet del Vallès 10.780 -2312 -17,66% 5288 5492 10 624 444 9.702

Montmeló 4.892 165 3,49% 2677 2215 0 243 239 4.410

Montornès del Vallès 5.163 89 1,75% 3109 2054 13 749 371 4.030

Parets del Vallès 7.156 74 1,04% 4142 3014 2 1419 198 5.537

Sant Fost de Campsentelles 1.364 83 6,48% 762 602 3 186 81 1.094

Santa Maria de Martorelles 39 -8 -17,02% 20 19 0 0 2 37

Baix Vallès 33.025 -2327 -6,58% 18206 14819 28 4886 1557 26.554

l’Ametlla del Vallès 1.608 64 4,15% 787 821 2 202 149 1.255

Bigues i Riells 1.204 92 8,27% 555 649 7 138 111 948

Caldes de Montbui 3.541 -70 -1,94% 1832 1709 26 396 183 2.936

Canovelles 2.075 -647 -23,77% 1187 888 5 333 230 1.507

Cànoves i Samalús 126 3 2,44% 67 59 4 2 32 88

Cardedeu 1.994 -26 -1,29% 1065 929 35 279 210 1.470

Figaró i Montmany 115 -90 -43,90% 57 58 0 19 16 80

les Franqueses del Vallès 5.121 433 9,24% 3032 2089 23 769 514 3.815

La Garriga 4.040 1117 38,21% 1567 2473 18 278 130 3.614

Granollers 20.935 -3437 -14,10% 10680 10255 42 2515 865 17.513

Lliçà d’Amunt 2.660 23 0,87% 1391 1269 12 372 230 2.046

Lliçà de Vall 2.636 -177 -6,29% 1726 910 7 735 121 1.773

Llinars del Vallès 1.823 -194 -9,62% 1101 722 8 407 211 1.197

La Roca del Vallès 4.884 230 4,94% 2511 2373 45 239 227 4.373

Sant Antoni de Vilamajor 445 -39 -8,06% 259 186 6 40 58 341

Sant Feliu de Codines 481 23 5,02% 286 195 32 38 94 317

Sant Pere de Vilamajor 189 -122 -39,23% 102 87 12 18 31 128

Santa Eulàlia de Ronçana 877 43 5,16% 529 348 7 230 48 592

Tagamanent 39 -22 -36,07% 32 7 1 8 14 16

Vallromanes 329 -69 -17,34% 207 122 5 5 26 293

Vilanova del Vallès 1.115 177 18,87% 630 485 3 68 120 924

MtG 56.237 -2688 -4,56% 29603 26634 300 7091 3620 45.226

Vallès Oriental 96.368 -5.613 -5,50% 51.321 45.047 516 12.919 5.666 77.267

Font: Departament d’Empresa i Ocupació.

T37 CONTRACTACIÓ ALS MUNICIPIS. ANy 2011
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Dinamisme 
de les activitats 
econòmiques 
2008-2012
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UNA APROXIMACIÓ 
A L’EVOLUCIÓ 
DE L’OCUPACIÓ 
COMARCAL EN EL 
CONTEXT DE LA 
CRISI ECONÒMICA
 
Evidentment, l’evolució de l’activi-
tat econòmica durant la crisi de-
pèn de diversos factors, un d’ells 
és l’estructura productiva de cada 
territori. No hi ha cap dubte que 
no és el mateix patir aquesta crisi 
econòmica a la nostra comarca, 
fortament industrialitzada i amb 
un pes de la construcció superior 
a la mitjana del conjunt català, que 
viure-la en altres comarques amb 
una forta presència del sector ser-
veis o comarques més agrícoles i 
amb menys presència del sector 
industrial.

Per aquest motiu, aquest estudi 
monogràfic se centra en analitzar 
quina ha estat l’evolució de les 
diferents activitats econòmiques 
de la comarca a partir de conèixer 
la seva dinàmica ocupadora, és a 
dir, conèixer quines activitats han 
generat ocupació malgrat el con-
text general d’alta desocupació, i 
quines, per contra, han estat les 
grans destructores de llocs de tre-
ball a la comarca. 

La crisi econòmica 
iniciada l’any 2008 

ha significat viure en 
un context continu 

de destrucció de 
l’ocupació al nostre 

país. Any rere any, tot 
i que l’augment més 
gran de desocupats 

es va donar el 2009, 
les xifres d’ocupació 

ens segueixen 
demostrant que la 
recessió econòmica 

en el nostre territori 
no para de destruir 

llocs de treball. 
Aquest fet s’ha 

donat especialment 
en el sector de la 
construcció (gran 

afectat per la 
crisi econòmica), 
la indústria i els 

serveis, i en menor 
mesura en el sector 
de l’agricultura, que 

s’ha mostrat més 
irregular. 

Per poder valorar l’evolució de les 
diferents activitats econòmiques 
que es donen al Vallès Oriental 
analitzem el seu dinamisme. Quan 
parlem de dinamisme de les acti-
vitats econòmiques ens referim al 
resultat de mesurar l’evolució, du-
rant el període analitzat, del volum 
de treballadors (ocupació total= as-
salariats + autònoms) afiliats a les 
diferents activitats econòmiques 
del teixit productiu del territori. 

L’anàlisi es fa en dos moments 
temporals diferents. D’una banda 
s’analitza l’evolució de l’ocupació i 
el dinamisme de les activitats eco-
nòmiques des del primer trimestre 
de 2008 fins a l’últim de 2011. 
D’altra banda, s’analitzen quines 
són les perspectives que s’ob-
serven amb les dades del primer 
trimestre de 2012 en comparació 
amb la situació que es vivia en el 
mateix període de l’any anterior 
(primer trimestre de 2011). 

APUNTS 
METODOLÒGICS 
Per poder fer aquest anàlisi sobre 
el dinamisme de les activitats eco-
nòmiques al Vallès Oriental hem 
utilitzat dues maneres diferents 
de mesura:  d’una banda hem 
agrupat les diferents activitats 
econòmiques de la Classificació 
Catalana d’Activitats Econòmiques 
a dos dígits (CCAE-2009 a 2 dígits) 
en 18 grans sectors. Aquesta clas-
sificació l’hem extret de l’estudi 
sobre “Especialització productiva 
dels municipis i comarca del Va-
llès Occidental. Desembre 2010” 
realitzat pel Consorci per l’Ocupa-
ció i la Promoció Econòmica del 
Vallès Occidental. 
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A la taula següent podeu veure la 
taula de subsectors econòmics i 
les activitats econòmiques que els 
conformen:

Codi Subsectors 
sector d’activitat econòmica  activitat econòmica a 2 dígits (CCaE2009)

1 Agroindústria 1  Agricultura, ramaderia i caça

  2  Silvicultura i explotació forestal

  3  Pesca i aqüicultura

  10 Indústries de productes alimentaris

  11 Fabricació de begudes

  12 Indústries del tabac

2 Extractives 5 Antracita, hulla i lignit

  6 Petroli i gas natural

  7 Minerals metàl·lics

  8 Minerals no metàl·lics ni energètics

  9 Suport a les indústries extractives

3 Tèxtil-Química 13 Indústries tèxtils

  14 Confecció de peces de vestir

  15 Indústria del cuir i del calçat

  17 Indústries del paper

  19 Coqueries i refinació del petroli

  20 Indústries químiques

  22 Cautxú i plàstic

4 Metall 24 Metal·lúrgia

  25 Productes metàl·lics, exc. maquinària 

  27 Materials i equips elèctrics

  28 Maquinària i equips ncaa

  30 Altres materials de transport

  33 Reparació i instal·lació de maquinària

5 Automoció 29 Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

  45 Venda i reparació de vehicles motor

6 Altres manufactures 16 Indústries fusta i suro, exc. mobles

  31 Mobles

  32 Indústries manufactureres diverses

7 Energia, aigua i residus 35 Energia elèctrica i gas

  36 Aigua

  37 Tractament d’aigües residuals

  38 Tractament de residus

  39 Gestió de residus

8 Construcció i immobiliàries 23 Productes minerals no metàl·lics ncaa

  41 Construcció d’immobles

  42 Construcció d’obres d’enginyeria civil

  43 Activitats especialitzades construcció

  68 Activitats immobiliàries

  71 Serveis tècnics arquitectura i enginyeria

Per altra banda analitzem el dina-
misme de les activitats econòmi-
ques sense agrupar-les, és a dir, 
analitzant cadascuna de les activi-
tats a dos dígits de la CCAE-2009. 

D’aquesta manera els dos nivells 
d’anàlisi són: els 18 subsectors 
econòmics i les 87 activitats eco-
nòmiques.
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Codi Subsectors 
sector d’activitat econòmica  activitat econòmica a 2 dígits (CCaE2009)

9 Comerç, hoteleria i Turisme 47 Comerç detall, exc. vehicles motor

  55 Serveis d’allotjament

  56 Serveis de menjar i begudes

  79 Agències viatges i operadors turístics

10 Comerç a l’engròs i logística 46 Comerç a l’engròs, exc. vehicles motor

  49 Transport terrestre i per canonades

  50 Transport marítim i per vies interiors

  51 Transport aeri

  52 Emmagatzematge i afins al transport

11 TIC 26 Productes informàtics i electrònics

  61 Telecomunicacions

  62 Serveis de tecnologies de la informació

  95 Reparació ordinadors i efectes personals

12 Serveis Financers 64 Mediació financera

  65 Assegurances i fons pensions

  66 Activitats auxiliars mediació financera

13 Serveis a les empreses 53 Activitats postals i de correus

  69 Activitats jurídiques i de comptabilitat

  70 Seus centrals i consultoria empresarial

  74 Activitats professionals, científiques i tècniques

  77 Activitats de lloguer

  78 Activitats relacionades amb l’ocupació

  80 Activitats de seguretat i investigació

  81 Serveis a edificis i de jardineria

  82 Activitats administratives d’oficina

14 Administració Pública 84 Adm. pública, Defensa i SS obligatòria

  99 Organismes extraterritorials

15 Educació i recerca 72 Recerca i desenvolupament

  85 Educació

16 Salut 21 Productes farmacèutics

  75 Activitats veterinàries

  86 Activitats sanitàries

17 Serveis Socials 87 Serveis socials amb allotjament

  88 Serveis socials sense allotjament

  97 Llars que ocupen personal domèstic

18 Edició, cultura i lleure 18 Arts gràfiques i suports enregistrats

  58 Edició

  59 Cinema i vídeo; enregistrament de so

  60 Ràdio i televisió

  63 Serveis d’informació

  73 Publicitat i estudis de mercat

  90 Activitats artístiques i d’espectacles

  91 Biblioteques i museus

  92 Jocs d’atzar i apostes

  93 Activitats esportives i d’entreteniment

  94 Activitats associatives

  96 Altres activitats de serveis personals
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SUBSECTORS 
I ACTIVITATS 
ECONÒMIqUES 
qUE hAN GENERAT 
MÉS LLOCS DE 
TREBALL 2008-2011 
Per conèixer l’evolució de l’ocupa-
ció en el període analitzat ens cal 
observar quins subsectors i qui-
nes activitats econòmiques han 
registrat guanys o pèrdues d’ocu-
pació. Si observem primer els sub-
sectors econòmics, veiem com el 
de la salut, l’administració pública 
i educació i recerca són els que 
han registrat un guany de pobla-
ció ocupada. Tenint en compte les 
activitats econòmiques que con-
figuren aquests sectors, podem 
afirmar que el sector públic és el 
que ha mantingut millor l’activitat 
econòmica pel que fa a persones 
ocupades, i ha estat el que ha re-
sistit el context de desocupació. 
Tot i aquests resultats positius, 
no podem obviar que la generació 
d’ocupació ha estat molt modera-
da.

Per altra banda, ens trobem que el 
subsector de la construcció i im-
mobiliàries ha perdut un total de 
10.168 ocupats, seguit del metall 
(-4.864), el comerç a l’engròs i la 
logística (-4.384). La gran majoria 
d’indústries amb un pes important 
a la comarca com són el metall, 
l’automoció, la química i el tèxtil 
registren grans pèrdues de llocs 
de treball. 

El gràfic següent ens mostra 
com en el context de la comarca 
aquest període de quatre anys ha 
estat marcat per la desocupació 
en la gran majoria de subsectors 
econòmics. En total, s’han destruït 
25.643 llocs de treball, passant 
de 153.231 ocupats el primer tri-
mestre de l’any 2008 a 127.588 
l’últim trimestre del 2011. El 40% 
de la destrucció de llocs de treball 
ha estat generada pel sector de la 
construcció. Així, quatre de cada 
10 nous desocupats entre 2008 i 
2011 formen part d’aquest sector 
econòmic. 
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 1t 4t pes %  Var.  var.  
activitat econòmica 2008 2011 4t 2011 abs Rel tipologia activitat

Activitats sanitàries 3.555 4.058 3,2% 503 14,1% Serveis basats en el coneixement

Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 5.028 5.405 4,2% 377 7,5% Serveis basats en el coneixement

Serveis de menjar i begudes 5.667 5.986 4,7% 319 5,6% -

Educació 4.140 4.420 3,5% 280 6,8% Serveis basats en el coneixement

Serveis de tecnologies de la informació 423 585 0,5% 162 38,3% Serveis de tecnologia punta 

Productes farmacèutics 1.831 1.975 1,5% 144 7,9% Activitats industrials de tecnologia alta

Indústries manufactureres diverses 493 626 0,5% 133 27,0% Activitats industrials de tecnologia baixa

Activitats administratives d’oficina 815 935 0,7% 120 14,7% Serveis basats en el coneixement

Serveis socials amb allotjament 1.441 1.558 1,2% 117 8,1% Serveis basats en el coneixement

Altres activitats de serveis personals 2.751 2.840 2,2% 89 3,2% -

Activitats de seguretat i investigació 282 363 0,3% 81 28,7% Serveis basats en el coneixement

Seus centrals i consultoria empresarial 290 362 0,3% 72 24,8% Serveis basats en el coneixement

Serveis d’informació 22 90 0,1% 68 309,1% Serveis de tecnologia punta 

Activitats professionals, científiques 
i tècniques 395 451 0,4% 56 14,2% Serveis basats en el coneixement

Activitats artístiques i d’espectacles 418 446 0,3% 28 6,7% -

Activitats veterinàries 266 283 0,2% 17 6,4% Serveis basats en el coneixement

Energia elèctrica i gas 108 124 0,1% 16 14,8% -

Indústries de productes alimentaris 3.060 3.075 2,4% 15 0,5% Activitats industrials de tecnologia baixa

Tractament d’aigües residuals 59 74 0,1% 15 25,4% -

Telecomunicacions 39 53 0,0% 14 35,9% Serveis de tecnologia punta

T38 PRINCIPALS ACTIVITATS ECONÒMIqUES GENERADORES D’OCUPACIÓ. VALORS ABSOLUTS. 2008-2011

Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades de l’INSS

Entrant al detall de cada subsector, 
ens trobem que les activitats eco-
nòmiques que han generat més 
ocupació són: Activitats sanitàries 
(+503), Administració pública, de-
fensa i SS obligatòria (+377), ser-
veis de menjar i begudes (+319), 
Educació (+280), Serveis de tec-
nologies de la informació (+162) 
i productes farmacèutics (+144). 

Com dèiem anteriorment, d’aques-
tes activitats econòmiques gene-
radores d’ocupació, 3 de les 4 
primeres formen part del sector 
públic: activitats sanitàries, ad-
ministració pública, defensa i SS 
obligatòria i educació. És cert que 
tant l’educació com les activitats 
sanitàries no són exclusives del 
sector públic, però aquest té una 

major presència que el privat. 
Aquest fet ens fa reafirmar el que 
expressàvem: el sector públic ha 
estat el que s’ha pogut mantenir 
davant un context de destrucció 
de llocs de treball generat per la 
crisi econòmica. 

Un altre aspecte positiu és que la 
majoria d’aquestes activitats for-
men part del grup d’activitats con-
siderades d’alt valor afegit. Des-
taca l’augment de l’ocupació de 
serveis de tecnologia punta com 
són les activitats basades en ser-
veis de tecnologies de la informa-
ció, i la creació de llocs de treball 
per part d’activitats industrials de 
tecnologia alta com els productes 
farmacèutics.
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No és estrany que les activitats 
econòmiques que han perdut més 
ocupació formin part del sector de 
la construcció. La construcció d’im-
mobles perd 3.688 ocupats i les 
activitats especialitzades en cons-
trucció, 3.794. També destaca una 
activitat principal a la comarca i al 
sector serveis que és el comerç a 
l’engròs; excepte vehicles de mo-
tor, que ha perdut més de 2.300 
ocupats en aquests 4 anys. 

La majoria d’activitats que concen-
tren una destrucció de l’ocupació 
més gran no formen part d’activi-
tats d’alt valor afegit; les úniques 
excepcions són les activitats de 
productes metàl·lics, excepte ma-
quinària (tecnologia mitjana-baixa), 
una activitat lligada a l’automoció: 
vehicles de motor, remolcs i semi-
remolcs (tecnologia mitjana-alta) 
i maquinària i equips (tecnologia 
mitjana-alta). 

	 1T	 4T	 pes	%		 Var.		 var.		
Activitat	econòmica	 2008	 2011	 4T	2011	 Abs	 Rel	 Tipologia	activitat

Activitats especialitzades construcció 11.041 7.247 5,7% -3.794 -34,4% -

Construcció d’immobles 6.845 3.157 2,5% -3.688 -53,9% -

Comerç a l’engròs, exc. vehicles motor 13.391 11.010 8,6% -2.381 -17,8% -

Productes metàl·lics, exc. maquinària  7.541 5.212 4,1% -2.329 -30,9% Activitats industrials de 
      tecnologia mitjana-baixa

Transport terrestre i per canonades 6.981 5.449 4,3% -1.532 -21,9% -

Construcció d’obres d’enginyeria civil 2.116 645 0,5% -1.471 -69,5% -

Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 3.742 2.585 2,0% -1.157 -30,9% Activitats industrials 
      de tecnologia mitjana-alta

Maquinària i equips ncaa 3.381 2.412 1,9% -969 -28,7% Activitats industrials de 
      tecnologia mitjana-alta

Metal·lúrgia 2.233 1.287 1,0% -946 -42,4% Activitats industrials de 
      tecnologia mitjana-baixa

Cautxú i plàstic 5.378 4.504 3,5% -874 -16,3% Activitats industrials de 
      tecnologia mitjana-baixa

Activitats de lloguer 1.879 1.031 0,8% -848 -45,1% Serveis basats en el coneixement

Productes minerals no metàl·lics ncaa 1.809 1.022 0,8% -787 -43,5% Activitats industrials de 
      tecnologia mitjana-baixa

Indústries tèxtils 2.673 1.888 1,5% -785 -29,4% Activitats industrials de tecnologia baixa

Arts gràfiques i suports enregistrats 2.713 2.142 1,7% -571 -21,0% Activitats industrials de tecnologia baixa

Comerç detall, exc. vehicles motor 12.604 12.101 9,5% -503 -4,0% -

Mobles 1.672 1.209 0,9% -463 -27,7% Activitats industrials de tecnologia baixa

Emmagatzematge i afins al transport 1.562 1.116 0,9% -446 -28,6% Activitats industrials de tecnologia baixa

Indústries fusta i suro, exc. mobles 1.050 605 0,5% -445 -42,4% Activitats industrials de tecnologia baixa

Venda i reparació de vehicles motor 4.471 4.053 3,2% -418 -9,3% -

Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 1.509 1.133 0,9% -376 -24,9% Serveis basats en el coneixement

T39 PrIncIPals acTIVITaTs ecOnòmIques que han PerduT OcuPacIó. ValOrs absOluTs. 2008-2011

Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades de l’INSS
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SectOrS I 
actIVItatS 
ecOnòmIqueS 
méS dInàmIqueS 
durant elS anyS 
de crISI. 2008-11 
El dinamisme s’analitza a partir de 
la variació percentual de cada acti-

vitat econòmica en el període ana-
litzat. D’aquesta manera podem fer 
una anàlisi comparativa entre les 
diferents activitats econòmiques. 
En el gràfic i la taula següents es 
poden visualitzar els subsectors 
econòmics de la comarca més dinà-
mics durant el període 2008-2011:

Salut
Administració Pública

Educació i recerca
Comerç, hosteleria i Turisme

Serveis Financers
Agroindústria

Energia, aigua i residus
Serveis Socials

Serveis a les empreses
Edició, cultura i lleure

TIC
Vallès Oriental
Tèxtil-Química

Automoció
Comerç a l’engròs i logística

Altres manufactures
Metall

Extractives
Construcció i Immobiliàries

-45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10%

-42,1%
-39,8%

-30,3%

-24,1%

-20,0%

-19,2%

-16,9%

-16,7%

-11,2%

-9,1%

-8,6%

-5,2%

-4,4%

-2,9%

-2,4%

-1,9%

6,7%
7,5%

11,7%

-5% 0% 5% 10% 15%

dInamISme VallÈS OrIental 2008-2011

	 	 %	Ocupació	 Dinamisme
	 Rànquing	 Sectors	econòmics	comarca	 Vallès	Oriental	 Oriental	Vallès

 1 Salut 5,0% 11,7%

 2 Administració Pública 4,2% 7,5%

 3 Educació i recerca 3,6% 6,7%

 4 Comerç, hoteleria i Turisme 14,8% -1,9%

 5 Serveis Financers 0,7% -2,4%

 6 Agroindústria 3,5% -2,9%

 7 Energia, aigua i residus 0,7% -4,4%

 8 Serveis Socials 2,1% -5,2%

 9 Serveis a les empreses 6,5% -8,6%

 10 Edició, cultura i lleure 6,6% -9,1%

 11 TIC 2,3% -11,2%

 12 Tèxtil-Química 9,4% -16,9%

 13 Automoció 5,2% -19,2%

 14 Comerç a l’engròs i logística 13,8% -20,0%

 15 Altres manufactures 1,9% -24,1%

 16 Metall 8,8% -30,3%

 17 Extractives 0,1% -39,8%

 18 Construcció i immobiliàries 11,0% -42,1%

	 	 Total	ocupació	Vallès	Oriental	 100,0%	 -16,7%

t40 SectOrS ecOnòmIcS méS dInàmIcS en elS darrerS 
 4 anyS. 2008-2011

Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades de l’INSS

Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades de l’INSS
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Els subsectors més dinàmics són 
els de la salut, l’administració pú-
blica i l’educació i recerca. Com 
hem vist anteriorment, són els 
únics que han estat capaços de 
generar nous llocs de treball. La 
variació percentual de la comarca 
és de -16,7%, és a dir, gairebé s’ha 
registrat un 17% menys de llocs 
de treball entre els inicis del 2008 
i finals del 2011. Els subsectors 
econòmics marcats en gris fosc al 
gràfic són aquells que han tingut 
un comportament pitjor que el del 
conjunt comarcal i, per tant, estan 
per sota d’aquest -16,7%. Les per-
sones ocupades en la construcció 
i immobiliàries han caigut més del 
42%, les extractives un 40% i el 
subsector del metall un 30%. 

En gris clar destaquem aquelles 
activitats que no han generat ocu-
pació però la seva població afilia-
da ha caigut per sota de la caiguda 
del conjunt comarcal. Són subsec-
tors econòmics que, tot i la des-
trucció de llocs de treball, han tin-
gut un comportament més positiu. 

En concret destaquen les que, po-
dríem dir, gairebé han pogut man-
tenir-se com el comerç, hoteleria i 
turisme (-1.9%), serveis financers 
(-2.4%) i l’agroindústria (2,9%). 

Entrant a analitzar les activitats 
econòmiques amb més dinamis-
me cal matisar que per tal de te-
nir indicadors de rellevància, no-
més es contemplen les activitats 
que aglutinen més del 0,5% de 
treballadors afiliats. Són 11 les 
activitats més dinàmiques durant 
el 2008 i el 2011 al Vallès Orien-
tal. Si ens fixem en la seva tipo-
logia, observem com la majoria 
d’aquestes activitats generadores 
d’ocupació els darrers quatre anys 
formen part d’activitats d’alt valor 
afegit i d’alt contingut tecnològic. 
Tenint en compte que la majoria 
de subsectors que han destruït 
llocs de treball no formaven part 
d’aquest tipus d’activitats de valor 
afegit, queda clara la importàn-
cia de desenvolupar i potenciar 
aquestes activitats d’alt valor afe-
git al territori. 

 % ocupació dinamisme 
activitat econòmica del VOr VOr tipologia activitat

Serveis de tecnologies de la informació 0,5% 38,3% Serveis de tecnologia punta

Indústries manufactureres diverses 0,5% 27,0% Activitat industrial de tecnologia baixa

Activitats administratives d’oficina 0,7% 14,7% Serveis basats en el coneixement

Activitats sanitàries 3,2% 14,1% Serveis basats en el coneixement

Serveis socials amb allotjament 1,2% 8,1% Serveis basats en el coneixement

Productes farmacèutics 1,5% 7,9% Activitat industrial de tecnologia alta

Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 4,2% 7,5% -

Educació 3,5% 6,8% Serveis basats en el coneixement

Serveis de menjar i begudes 4,7% 5,6% -

Altres activitats de serveis personals 2,2% 3,2% -

Indústries de productes alimentaris 2,4% 0,5% Activitat industrial de tecnologia baixa

T41 ACTIVITATS MÉS DINÀMIqUES AMB UN PES MAJOR DEL 0,5%

Font: Elaboració pròpia a partir 
de les dades de l’INSS i de 

l’Observatori de Treball

Es defineixen com 
a activitats més 

dinàmiques aquelles 
activitats econòmiques 

a 2 dígits de la CCAE 
que presenten un 

augment de població 
assalariada i autònoma 

més elevat entre el 
període de recessió 

econòmica 2008-2011. 
Les activitats menys 

dinàmiques són les 
que presenten un 

augment més petit o 
una disminució més 

elevada entre dos 
períodes. 
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Sobre les activitats dinàmiques 
amb un pes menor al 0,5% de l’es-
tructura productiva de la comarca 
cal destacar que han estat les 
activitats d’alt valor afegit i d’alt 
contingut tecnològic les que han 
generat ocupació. Així, han aug-
mentat de manera significativa la 

seva massa d’afiliats activitats de 
tecnologia punta com ara serveis 
d’informació, telecomunicacions 
i activitats postals i de correus. 
De totes maneres no superen el 
0,3% del total de l’ocupació de la 
comarca.

 % ocupació dinamisme 
activitat econòmica del VOr VOr tipologia activitat

Serveis d’informació 0,1% 309,1% Serveis de tecnologia punta

Telecomunicacions 0,0% 35,9% Serveis de tecnologia punta

Activitats de seguretat i investigació 0,3% 28,7% Serveis basats en el coneixement

Tractament d’aigües residuals 0,1% 25,4%  

Seus centrals i consultoria empresarial 0,3% 24,8% Serveis basats en el coneixement

Activitats professionals i tècniques ncaa 0,4% 14,2% Serveis basats en el coneixement

Activitats postals i de correus 0,1% 9,7% Serveis de tecnologia punta

Cinema i vídeo; enregistrament de so 0,1% 8,2%  

Activitats artístiques i d’espectacles 0,3% 6,7%  

Activitats veterinàries 0,2% 6,4% Serveis basats en el coneixement

Recerca i desenvolupament 0,1% 6,3% Serveis de tecnologia punta

Mediació financera 0,0% 4,3% Serveis basats en el coneixement

Ràdio i televisió 0,0% 2,9%  

Biblioteques i museus 0,1% 1,5%  

T42 ACTIVITATS AMB DINAMISME AMB UN PES MENOR A 0,5%

Font: Elaboració pròpia a partir 
de les dades de l’INSS i de 

l’Observatori de Treball
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PERSPECTIVES 2012 
I VALORACIONS 
DE L’EVOLUCIÓ 
DE L’OCUPACIÓ AL 
VALLÈS ORIENTAL 
L’anàlisi del dinamisme de les ac-
tivitats econòmiques de la nostra 
comarca quedaria incompleta si 
no intentem conèixer les tendèn-
cies registrades en les últimes 
dades publicades. Amb les dades 
d’ocupació del primer trimestre de 
2012 podem fer la mateixa aproxi-
mació realitzada dels últims qua-
tres anys, tot analitzant la situació 
actual amb la que es vivia en el 
mateix moment l’any anterior (1r 
trimestre 2011). 

Durant el període analitzat, es 
detecten certs canvis respecte la 
destrucció d’ocupació entre 2008 
i 2011. En aquest primer trimestre 
de 2012, comparant-lo amb el de 
l’any anterior, la comarca segueix 
amb la dinàmica de destrucció 
d’ocupació. En aquest període 
s’han perdut un total de 4.889 
llocs de treball, un 3,7% menys 
que l’any anterior. En total es re-
gistren 125.961 ocupats, 1.627 
menys que els registrats a finals 
de l’any passat. 

Font: Elaboració pròpia a partir 
de les dades de l’INSS
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Per subsectors, el de la salut se-
gueix la seva dinàmica positiva i 
genera 47 nous llocs de treball. De 
totes maneres el subsector del co-
merç, hoteleria i turisme és el que 
més ocupats ha guanyat (+103), 
seguit dels serveis socials (+61). 
A aquests tres subsectors els 
acompanya el de serveis financers 

amb 38 llocs de treball més que 
l’any 2011, tot i que el seu pes 
en el total de l’ocupació comarcal 
és de tan sols el 0,7%. En canvi, 
els subsectors que més ocupació 
perden són la construcció i immo-
biliàries (-1922), el metall (-879), 
la indústria tèxtil-química (-609) i 
el comerç a l’engròs i logística.

     dinamise 

 1t 2011 1t 2012 pes % 4t 2011 Var. abs Vallès Oriental

Agroindústria 4.421 4.360 3,5% -61 -1,4%

Extractives 145 144 0,1% -1 -0,7%

Tèxtil-Química 12.491 11.882 9,4% -609 -4,9%

Metall 11.794 10.915 8,7% -879 -7,5%

Automoció 6.680 6.559 5,2% -121 -1,8%

Altres manufactures 2.616 2.408 1,9% -208 -8,0%

Energia, aigua i residus 970 924 0,7% -46 -4,7%

Construcció i immobiliàries 15.386 13.464 10,7% -1.922 -12,5%

Comerç, hoteleria i Turisme 18.399 18.502 14,7% 103 0,6%

Comerç a l’engròs i logística 17.881 17.406 13,8% -475 -2,7%

TIC 2.948 2.861 2,3% -87 -3,0%

Serveis Financers 816 854 0,7% 38 4,7%

Serveis a les empreses 8.555 8.275 6,6% -280 -3,3%

Administració Pública 5.762 5.575 4,4% -187 -3,2%

Educació i recerca 4.653 4.537 3,6% -116 -2,5%

Salut 6.169 6.216 4,9% 47 0,8%

Serveis Socials 2.755 2.816 2,2% 61 2,2%

Edició, cultura i lleure 8.409 8.263 6,6% -146 -1,7%

tOtal 130.850 125.961 100,0% -4.889 -3,7%

T43 SECTORS ECONÒMICS MÉS DINÀMICS EL DARRER ANy. 1T 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades de l’INSS
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS

Les dades de variació absoluta 
ens mostraven que el sector del 
comerç, hoteleria i turisme era el 
que més ocupació generava. En 
analitzar quins són els subsectors 
més dinàmics a partir de la ob-
servació de la variació percentual, 
ens trobem que els serveis finan-

cers són els que més han crescut 
en termes relatius, en concret, en 
un 4,7%. Seguidament hi ha els 
serveis socials que creixen un 
2,2%, la salut molt moderadament 
creix un 0,8%. El mateix passa 
al subsector del comerç, hotele-
ria i turisme que creix només un 

TXX DINAMISME VALLÈS ORIENTAL. ANy 2011

0,6%. Si deixem fora els serveis 
financers pel seu pes poc impor-
tant en l’ocupació de la comarca, 
observem com el 21,8% dels llocs 
de treball de la comarca es loca-
litzen en algun d’aquest tres sub-
sectors:

Sectors 1t2011- 1t2008- Canvis
econòmics 1t2012 4t2011 posició

Serveis Financers 1 5 +4
Serveis Socials 2 8 +6
Salut 3 1 -2
Comerç, hoteleria i Turisme 4 4 =
Extractives 5 17 +12
Agroindústria 6 6 =
Edició, cultura i lleure 7 10 +3
Automoció 8 13 +5
Educació i recerca 9 3 -6
Comerç a l’engròs i logística 10 14 +4
TIC 11 11 =
Administració Pública 12 2 -10
Serveis a les empreses 13 9 -4
Energia, aigua i residus 14 7 -7
Tèxtil-Química 15 12 -3
Metall 16 16 =
Altres manufactures 17 15 -2
Construcció i immobiliàries 18 18 =

T44 RÀNqUING DELS SECTORS ECONÒMICS. 
 POSICIÓ SEGONS LA VARIACIÓ PERCENTUAL

Font: Elaboració pròpia a partir 
de les dades de l’INSS i de 

l’Observatori de Treball
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  Evolució de l’ocupació. 1t2011 - 1t2012

   

  (Guanya) (Perd)

Evolució de l’ocupació.  (Guanya) Salut Educació i recerca 
Període 2008-2011   Administració Pública

 (Perd) Serveis financers Extractives
  Serveis socials  Agroindústria
  Comerç, Hosteleria i Turisme Energia, Aigua i Residus
   Serveis Socials 
   Serveis a les empreses 
   Edició, Cultura i Lleure 
   TIC 
   Tèxtil-Química 
   Automoció 
   Comerç a l’engròs i Logística 
   Altres Manufactures 
   Metall 
   Extractives 
   Construcció i immobiliàries

El més destacable del rànquing 
és que el sector públic comença a 
notar els efectes del context actu-
al de destrucció d’ocupació. Com 
observàvem en el primer punt del 
monogràfic, les activitats que de-
penien completament o majorità-
riament del sector públic eren les 
que havien pogut generar llocs de 
treball en un moment en què l’en-
torn era totalment desfavorable a 
la creació de llocs de treball. Els 
ajustos en la despesa de totes les 
administracions s’han acabat no-
tant els últims trimestres.

A part, el sector de la construcció 
segueix sent el sector més “mal-
tractat” per la crisi, fet que queda 
completament reflectit en les da-
des analitzades. Només les activi-
tats immobiliàries (que tot i formar 
part del sector serveis van molt 
lligades a l’evolució de l’activitat 
del sector constructor) han trencat 
aquesta tendència, sobretot, tal i 
com determina l’Estudi sobre el 
sector de la construcció al Vallès 
Oriental, pel fet de ser una de les 
comarques metropolitanes on se 
signen més contractes de lloguer, 

dinamitzant així aquesta activitat 
econòmica de manera diferent a 
la resta del sector constructor.

A la taula següent trobem els sub-
sectors d’activitat econòmica dis-
tribuïts segons si han guanyat o 
perdut ocupació durant els dos pe-
ríodes analitzats (1T2008-4T2011 
i 1T2011 i 1T2012). La taula ens 
permet visualitzar fàcilment quina 
ha estat la dinàmica de l’ocupació 
a la comarca aquests últims anys 
a partir d’establir una classificació 
molt simple:

Activitats econòmiques amb comportament positiu continuat: Guanya 
ocupació en els dos períodes analitzats.

Activitats econòmiques amb tendència positiva: Perd ocupació en el perío-
de 2008-2011, però en guanya durant l’últim any.

Activitats econòmiques amb tendència negativa: Guanya ocupació en el 
període 2008-2011, però en perd durant l’últim any.

Activitats econòmiques amb comportament negatiu continuat: Perd ocupa-
ció en els dos períodes analitzats.

TT45 TENDÈNCIES DELS SUBSECTORS D’ACTIVITAT 
 ECONÒMICA DEL VALLÈS ORIENTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 
de l’INSS i de l’Observatori de Treball
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Les activitats econòmiques més 
dinàmiques aquest darrer anys 
són: els serveis socials amb allot-
jament (amb un creixement del 
10,7%), els serveis de tecnologies 
de la informació (9,5%) i les activi-
tats relacionades amb l’ocupació 
(7,2%). Aquestes tres activitats 
econòmiques destaquen pel fet 
de formar part d’activitats d’alt 
valor afegit. També destaca el bon 
comportament que mantenen els 
productes farmacèutics (5%), acti-
vitat industrial de tecnologia alta 
amb un creixement continuat a la 
comarca.

Més enllà d’activitats econòmi-
ques concretes, la comarca ha po-
gut (moderadament)  generar ocu-
pació durant aquests anys de crisi 
gràcies a les activitats d’alt valor 
afegit. Per una banda, ens trobem 
amb activitats industrials d’alta 
tecnologia com són les activitats 
farmacèutiques, que han generat 
ocupació en els dos períodes ana-
litzats. També destaquen serveis 
de tecnologia punta i serveis ba-
sats en el coneixement, que con-
centren gran part de les activitats 
econòmiques que han generat 
ocupació durant 2012.

activitat econòmica % ocupació de VOr dinamisme VOr tipologia activitat

Serveis socials amb allotjament 1,3% 10,7% Serveis basats en el coneixement 

Serveis de tecnologies de la informació 0,5% 9,5% Serveis de tecnologia punta

Activitats relacionades amb l’ocupació 0,6% 7,2% Serveis basats en el coneixement 

Emmagatzematge i afins al transport 0,9% 6,5% -

Activitats auxiliars mediació financera 0,5% 5,1% Serveis basats en el coneixement 

Productes farmacèutics 1,6% 5,0% Activitat industrial de tecnologia alta

Serveis de menjar i begudes 4,7% 3,9% -

Indústries manufactureres diverses 0,5% 3,2% Activitat industrial de tecnologia baixa

Activitats administratives d’oficina 0,7% 2,6% Serveis basats en el coneixement 

Activitats immobiliàries 0,6% 1,9% -

Indústries de productes alimentaris 2,4% 1,3% Activitat industrial de tecnologia baixa

Venda i reparació de vehicles motor 3,2% 0,3% -

Altres activitats de serveis personals 2,2% 0,1% -

  

T46 TAULA D’ACTIVITATS ECONÒMIqUES MÉS DINÀMIqUES EL DARRER ANy. 1T2011 - 1T2012

Font: Elaboració pròpia a partir 
de les dades de l’INSS i de 

l’Observatori de Treball
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En la taula següent trobem totes 
les activitats econòmiques a 2 dí-
gits del CCAE distribuïdes segons 
si han guanyat o perdut ocupació 

durant els dos períodes analit-
zats (1T2008-4T2011 i 1T2011 i 
1T2012):

  Guanya Ocupació entre 1t 2011 i 1t 2012

Guanya  10 Indústries de productes alimentaris 64 Mediació financera

Ocupació 21 Productes farmacèutics 70 Seus centrals i consultoria empresarial

entre 32 Indústries manufactureres diverses 74 Activitats professionals, científiques i tècniques

2008 i 35 Energia elèctrica i gas 75 Activitats veterinàries

2011 53 Activitats postals i de correus 82 Activitats administratives d’oficina

 56 Serveis de menjar i begudes 87 Serveis socials amb allotjament

 61 Telecomunicacions 96 Altres activitats de serveis personals

 62 Serveis de tecnologies de la informació 87 Serveis socials amb allotjament

 63 Serveis d’informació 96 Altres activitats de serveis personals

  Guanya Ocupació entre 1t 2011 i 1t 2012

Perd ocupació 3 Pesca i aqüicultura

entre 2008 i 9 Suport a les indústries extractives

2011 11 Fabricació de begudes

 14 Confecció de peces de vestir

 36 Aigua

 45 Venda i reparació de vehicles motor

 52 Emmagatzematge i afins al transport

 66 Activitats auxiliars mediació financera

 68 Activitats immobiliàries

 78 Activitats relacionades amb l’ocupació

  Perd Ocupació entre 1t 2011 i 1t 2012

Guanya ocupació 37 Tractament d’aigües residuals

entre 2008 i 59 Cinema i vídeo; enregistrament de so

2011 60 Ràdio i televisió

 72 Recerca i desenvolupament

 80 Activitats de seguretat i investigació

 84 Adm. pública, Defensa i SS obligatòria

 85 Educació

 86 Activitats sanitàries

 90 Activitats artístiques i d’espectacles

 91 Biblioteques i museus

 97 Llars que ocupen personal domèstic

T47 ACTIVITATS ECONÒMIqUES AMB COMPORTAMENT POSITIU CONTINUAT

T48 ACTIVITATS ECONÒMIqUES AMB TENDÈNCIA POSITIVA

T49 ACTIVITATS ECONÒMIqUES AMB TENDÈNCIA NEGATIVA

Font: elaboració pròpia

Font: elaboració pròpia

Font: elaboració pròpia
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 1 Agricultura, ramaderia i caça

 8 Minerals no metàl·lics ni energètics

 13 Indústries tèxtils

 15 Indústria del cuir i del calçat

 16 Indústries fusta i suro, 
  exc. mobles

 17 Indústries del paper

 18 Arts gràfiques i suports enregistrats

 20 Indústries químiques

 22 Cautxú i plàstic

 23 Productes minerals no metàl·lics ncaa

 24 Metal·lúrgia

 25 Productes metàl·lics, exc. maquinària 

 26 Productes informàtics i electrònics

 27 Materials i equips elèctrics

 28 Maquinària i equips ncaa

 29 Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

 30 Altres materials de transport

 31 Mobles

 33 Reparació i instal·lació de maquinària

 38 Tractament de residus

 39 Gestió de residus 

 41 Construcció d’immobles

 42 Construcció d’obres d’enginyeria civil

 43 Activitats especialitzades 
  construcció

 46 Comerç a l’engròs, exc. vehicles motor

 47 Comerç detall, exc. vehicles motor

 49 Transport terrestre i per canonades

 51 Transport aeri

 55 Serveis d’allotjament

 65 Assegurances i fons pensions

 69 Activitats jurídiques i de comptabilitat

 71 Serveis tècnics arquitectura i enginyeria

 73 Publicitat i estudis de mercat

 77 Activitats de lloguer

 79 Agències viatges i operadors turístics

 81 Serveis a edificis i de jardineria

 88 Serveis socials sense allotjament

 92 Jocs d’atzar i apostes

 93 Activitats esportives i d’entreteniment

 94 Activitats associatives

 95 Reparació ordinadors i efectes personals

Perd 
Ocupació
entre 2008 
i 2011

Perd ocupació entre 1t2011 i 1t2012

TXX ACTIVITATS ECONÒMIqUES AMB COMPORTAMENT NEGATIU 

Font: elaboració pròpia
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activitat econòmica general 2010 2011 Var. 2010
   /2011

PIB * -6,85 1,00 7,85 *

Empreses 12.268 12.032 -1,92%

Sectors d’activitat  

agricultura   

Empreses 99 96 -3,03%

Assalariats 398 404 1,51%

Aturats 318 423 33,02%

Indústria   

Empreses 2.237 2.192 -2,01%

Assalariats 37.314 36.531 -2,10%

Aturats 7.634 7.330 -3,98%

Expedients de regulació d’ocupació autoritzats 106 114 7,55%

Construcció   

Empreses 1.649 1.477 -10,43%

Assalariats 7.761 6.577 -15,26%

Aturats 4.431 4.632 4,54%

Expedients de regulació d’ocupació autoritzats 29 22 -24,14%

Habitatges acabats (projectes visats) 947 503  -46,88% 

Habitatges iniciats (projectes visats) 408 262  -35,78%

Serveis   

Empreses 8.284 8.267 -0,21%

Assalariats 56.752 56.086 -1,17%

Aturats 18.810 21.092 12,13%

Expedients de regulació d’ocupació autoritzats 71 65 -8,45%

Mercat de treball

Assalariats  102.223 99.598 -2,57%

Autònoms 30.024 29.858 -0,55%

Nombre de contractes 101.981 96.368 -5,50%

Aturats 32.749 34.307 4,76%

Aturats SOA 1.556 1.736 11,57%

Taxa d’atur 15,42% 16,49% 6,94%

Treballadors afectats per regulació d’ocupació 4.299 3.733 -13,17%

Expedients de regulació d’ocupació autoritzats 202 206 1,98%

Índex de sinistralitat  6,00% 4,96% -1,04%

 

qUADRE D’INDICADORS

Font: elaboració pròpia.

* PIB 2009 comparat 
amb 2008 i 2010 

comparat amb 2009
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TRETS PRINCIPALS

En relació a les previsions del context internacional pel 2012:

•Segons el FMI el creixement mundial estimat serà del 3,3% (5 dècimes 

menys que el 2011).

•Desacceleració a les economies emergents: Ritmes de creixement més 

moderats que els anys anteriors.

•A les economies avançades, creixement lleugerament per sobre de l’1%. 

Millora encoratjadora als Estats Units.

•La crisi de la zona de l’euro frena l’economia europea, empitjoren les 

perspectives mundials i persisteixen les incerteses i els riscos financers.

En relació a l’economia catalana 

•L’economia catalana ha crescut un 0,7% el 2011, però al darrer trimestre 

el PIB ha retrocedit un 0,4% en termes intertrimestrals. 

•La recuperació de l’any ha recaigut totalment en la demanda externa de 

béns i serveis que afavoreix la indústria i el turisme.

•Les exportacions de béns han augmentat un 14,4% fins al novembre, 

però han perdut força els darrers mesos de l’any. Les importacions, molt 

contingudes, han permès una reducció del dèficit comercial del 9%.

•L’ocupació s’ha enfonsat el quart trimestre i ha caigut un 4%; la taxa 

d’atur ha arribat al 20,5%.

•Pel 2012, expectatives més negatives per a tots els sectors, 

principalment el de la construcció i el comerç al detall. Els sectors menys 

negatius: els sector hoteler i l’industrial.

En relació a la situació econòmica del Vallès Oriental 

•El creixement del Vallès Oriental durant el 2010 va situar-se en l’1,0%, 

per sobre l’augment mitjà del valor afegit de Catalunya (0,1%).

•Durant el 2011, les principals variables relatives a la creació d’ocupació 

van registrar una evolució negativa per tots els sectors econòmics tant 

al conjunt de les comarques de la regió metropolitana com al Vallès 

Oriental. La caiguda es va situar entorn del 2%.

•El nombre d’assalariats té un retrocés més important que el de l’any 

anterior, mentre que el nombre d’autònoms resisteix millor el descens. 

El nombre de comptes de cotització experimenta també una baixada 

lleugerament més pronunciada que la de l’any anterior, sense arribar però 

als nivells del 2008 i 2009.

•Pel que fa al parc de vehicles, el descens de les xifres s’emmarca dins 

d’un context estatal i català de caiguda en el nombre de matriculacions, 

que també ha continuat en els primers mesos del 2012.
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En relació a la situació econòmica del Vallès Oriental. (continuació) 

•Durant els primers mesos de l’any la tendència de la taxa d’atur va ser a 

l’alça fins arribar al 16,13% a l’abril. Al segon quadrimestre va haver-hi una 

certa millora i al juliol la taxa d’atur era del 15,51%. A partir de l’estiu es 

va tornar a capgirar la tendència i a l’octubre es va assolir la quota més 

elevada amb un 16,53%. L’any va acabar amb una taxa d’atur del 16,49% i 

la tendència desfavorable ha continuat durant els primers mesos del 2012.

•El 78% d’aturats no tenen una formació específica. Entre el 2010 i el 2011 

els tècnics de formació professional i els tècnics professionals superiors 

són els que han tingut menys pèrdues de llocs de treball.

•Les activitats econòmiques que han perdut més llocs de treball són les de la 

indústria manufacturera, la construcció, el comerç a l’engròs i al detall, les 

activitats professionals i científiques i les activitats administratives.

•El descens de contractes registrats ha estat del 5,5% respecte les dades del 

2010.

•L’únic sector on hi ha hagut una millora en el nombre de les contractacions 

ha estat la indústria (▲2%). En canvi, el sector de la construcció ha 

continuat patint una clara davallada (▼27,22%).

•La proporció de contractes indefinits a la comarca ha estat lleugerament per 

sota de la de la RMB i la del conjunt de Catalunya mentre que el 2010 es va 

donar la situació contrària.

•Gairebé el 20% de les persones aturades a la comarca són estrangers.

•El nombre d’expedients de regulació resolts ha augmentat en relació al 

2010 i se n’han registrat un total de 218. Han estat molt distribuïts pel 

territori i el 70% es vinculen a l’aplicació de mesures econòmiques.

•Els accidents laborals han estat inferiors als del 2010, fregant els 5.000. 

Malauradament, però, s’han registrat 7 accidents mortals.

•La dinàmica dels sectors productius indica un descens d’empreses i afiliats 

a la seguretat social a partir del segon trimestre de l’any. El col·lectiu dels 

treballadors autònoms és el que ha registrat un descens més moderat 

(▼0,55%).

•En el context de la caiguda generalitzada del sector industrial, destaquen 

els creixements positius, tant pel que fa a empreses com a treballadors 

assalariats i autònoms de les activitats següents: energia elèctrica i gas, 

fabricació de productes farmacèutics, fabricació d’articles de joieria i 

bijuteria, fabricació d’instruments mèdics i odontològics, sector alimentari i 

indústries químiques.

•Les grans pèrdues del sector industrial es concentren en branques com: la 

fabricació de productes minerals no metàl·lics, la metal·lúrgia, indústries de 

fusta, suro exc. mobles; fabricació de productes metàl·lics, exc. maquinària, 

tractament de residus i aigües residuals.

•Predominen les activitats industrials de tecnologia baixa o mitjana baixa, ja 

que suposen el 60% del total d’afiliats al sector industrial. Tot i així, hi ha 

una tendència de creixement moderat de les activitats de tecnologia alta. 

•Malgrat el procés de terciarització creixent de la comarca, durant el 2011 el 

sector serveis ha tingut un descens lleugerament superior al de la RMB en 

relació al 2010. Les dades del primer trimestre de 2012 denoten, però, una 

recuperació d’aquest sector ja que és el que pateix una pèrdua més lleu 

d’ocupació en relació al primer trimestre de 2011. 
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En relació a la situació econòmica del Vallès Oriental. (continuació) 

•Entre les branques d’activitat amb comportament positiu destaquen 

les activitats vinculades als serveis d’informació, publicitat i estudis 

de mercat, les de serveis de menjar i begudes i també les activitats 

immobiliàries.

•El gruix dels serveis no basats en coneixement durant el 2011 ha estat 

del 76% del total i ha tingut un increment de 7 punts en relació a l’any 

anterior.

•Dintre del context general de destrucció de l’ocupació en el sector de la 

construcció, la branca d’activitat que ha tingut un descens més pronunciat 

el 2011 ha estat el de construcció d’obres d’enginyeria civil, tot i que la 

construcció d’immobles i les activitats especialitzades en la construcció 

segueixen tenint pèrdues importants.

•Malgrat que el sector primari ha tingut una pèrdua d’empreses i 

d’autònoms, durant el 2011 ha crescut el nombre de treballadors 

assalariats. Aquesta tendència ja es va donar el 2010.
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