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Em plau presentar-vos el darrer número de l’Informe de conjuntura 

econòmica del Vallès Oriental, corresponent a l’any 2008. En aquest in-

forme s’analitzen les diferents variables socioeconòmiques de la nostra 

comarca i també s’hi apunten pistes de quina és la tendència que es va 

perfilant els primers mesos de l’any 2009, del qual tot just estem a punt 

de tancar el primer semestre. 

El context de crisi i desacceleració de l’activitat econòmica que ens en-

volta fa que, més que mai, sigui necessari enfortir els esforços i poder 

disposar de més estudis i anàlisis que ens ajudin a aprofundir en la 

realitat en la qual vivim, per tal de conèixer més bé el territori i dotar-nos 

d’eines que ens puguin ajudar a planificar millor i amb més eficiència 

les actuacions comarcals. Per això la implicació de l’administració local, 

dels agents socials i del teixit empresarial és imprescindible, per poder 

plantejar accions comunes i línies d’actuació ben fonamentades que 

ens puguin conduir cap al desenvolupament d’un nou model productiu, 

en el qual es potenciï la formació del capital humà i la força del teixit 

empresarial del Vallès Oriental com a elements motors del nostre model 

de comarca.

Com en les edicions anteriors, l’Informe de conjuntura econòmica de l’any 

2008 vol ser un instrument que ajudi a conèixer la situació del Vallès 

Oriental i, sobretot, el context que l’envolta. S’hi analitza especialment 

com se situa la nostra comarca en el seu context, des de diversos punts 

de vista: activitat econòmica, sistema productiu, context demogràfic, etc. 

Per això, s’ha intentat també treballar amb dades més variades respecte 

d’altres anys, i s’hi inclou una perspectiva d’anàlisi que, més enllà del 

que és estrictament mercat de treball i activitat econòmica, doni pinzel-

lades de la realitat del desenvolupament, en un sentit ampli, de la nostra 

comarca.

L’anàlisi realitzada té també un element destacable que li dóna un valor 

afegit singular, i és el fet que hi han participat i hi han estat vinculats 

els membres del Comitè de conjuntura, persones que amb la seva par-

ticipació en les reunions de treball i seguiment en la redacció d’aquest 

document ajuden a analitzar amb molt més encert l’entorn en què ens 

trobem.

Granollers, maig de 2009

Antonio Rísquez Caballero

President
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Introducció
L’any 2008 es caracteritza, especialment a partir dels darrers mesos, 

per una pujada sobtada de l’atur registrat i una caiguda de l’activitat, 

fets que directament podem relacionar amb la combinació de dos fac-

tors: es manté l’augment important de la població activa en un context 

de creixement generalitzat de la desocupació, especialment en sectors 

molt intensius en mà d’obra i que en els darrers temps concentren un 

gruix important de la població comarcal, i catalana per extensió. Aques-

ta crescuda de l’atur es dóna en un context general de desacceleració 

econòmica, de crisi generalitzada a tots els països que ens envolten, 

que sembla que ha tingut com a punt de partida la crisi financera als Es-

tats Units. Per explicar aquesta crisi actual estem sentint aquests dies 

molts comentaris i moltes referències a la darrera gran crisi de la meitat 

dels anys 1990, quan ja es va registrar una caiguda brusca de l’activitat 

que originà una forta davallada de l’ocupació.

Sembla que l’actual context de crisi i caiguda de l’activitat productiva té 

un caràcter més global que les anteriors crisis registrades a Catalunya 

i l’Estat espanyol, i molt probablement el moment actual té molt més 

ressò perquè veníem d’un període d’expansió i creixement econòmic 

especialment positiu i llarg, que ha abraçat ben bé des de la meitat dels 

anys noranta fins al començament de l’any 2007. Durant aquest temps, 

l’economia catalana ha viscut un període caracteritzat per una creació 

d’ocupació intensa, amb una taxa de creixement situada al voltant del 

4%, si bé des de la perspectiva actual es pot pensar que ha estat un 

creixement massa focalitzat en el creixement de la construcció i tot un 

conjunt d’activitats productives associades a aquest sector.

Aquest període d’expansió va començar a presentar certs símptomes 

de moderació a partir de l’any 2007, tal com ja indicàvem a l’Informe de 

conjuntura econòmica anterior. De fet, l’any 2007 es pot definir com un 

any de traspàs, caracteritzat per la moderació i la desacceleració, que ha 

constituït l’avantsala del que a partir dels darrers mesos de l’any 2008 

s’ha clarificat ja com una autèntica crisi econòmica, generalitzada tant al 

nostre país com al conjunt de les economies que ens envolten. Aquest 

caràcter global que acompanya la situació actual fa que, més que mai, 

sigui necessari incorporar en la nostra anàlisi una perspectiva més àm-

plia, fixant-nos en el que passa més enllà de la nostra comarca i en les 

repercussions que l’evolució de l’entorn pot tenir en el món local.



�

Indicadors de l’any 2008 i previsions per l’any 2009

Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental

Context
econòmic 
català



�

Indicadors de l’any 2008 i previsions per l’any 2009

Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental

CONjUNTURA
INTERNACIONAL 
Quan acabàvem l’anterior infor-

me de conjuntura, corresponent 

a l’anàlisi de les dades de l’any 

2007, comentàvem que l’escena-

ri macroeconòmic que envoltava 

l’economia mundial del moment 

es definia, principalment, per les 

turbulències financeres derivades 

de la crisi hipotecària que es vivia 

als Estats Units i la crisi de liquidi-

tat que això provocava en el mer-

cat interbancari. Dèiem que Euro-

pa es veuria afectada pel risc de 

contagi en aquest entorn de crisi, i 

evidentment, aquest risc ha estat 

un fet real. Així, tal com es desprèn 

dels darrers informes elaborats 

per Caixa de Catalunya i tal com 

hem anat seguint a través dels 

diversos mitjans de comunicació, 

l’any 2008 s’ha caracteritzat per 

una entrada brusca de les nostres 

economies en el mateix context 

de desacceleració greu que s’ha-

via iniciat als EUA. Aquest 2008 la 

zona euro ha registrat la primera 

contracció del PIB de la seva his-

tòria, amb una caiguda del 0,2% 

intertrimestral, tant el segon tri-

mestre com el tercer (fins a l’1,4% 

interanual el segon trimestre i 

fins al 0,6% interanual el tercer). 

Aquestes pèrdues reflecteixen 

tant l’enduriment de les expecta-

tives dels agents econòmics dels 

països que integren la unió mone-

tària com els efectes negatius que 

la crisi internacional ha provocat, 

així com els seus impactes en els 

països emergents, on les vendes 

de mercaderies havien anat aug-

mentant substancialment. Aques-

ta situació de crisi internacional 

greu ha estat un element que, tot i 

que es podia preveure que arriba-

ria, un cop ha impactat en les nos-

tres economies europees ha pro-

duït un efecte generalitzat i molt 

colpidor. Si intentem analitzar el 

conjunt d’elements que han incidit 

en aquest xoc, cal que destaquem 

especialment: 

- Alça del preu del petroli, que di-

rectament ha influït en el creixe-

ment dels preus dels productes, 

ja que s’ha produït un augment 

considerable de les matèries pri-

meres, la qual cosa ha afectat la 

renda disponible de les llars.

- La pèrdua de renda i la crisi fi-

nancera internacional són ele-

ments que pressionen de forma 

notable damunt la confiança dels 

diferents agents econòmics de 

l’àrea, i que dinamiten molt les 

perspectives de negoci. 

En termes genèrics, parlem doncs 

que s’ha donat una sèrie d’ele-

ments la conjunció dels quals ha 

influït en un estat global de dete-

riorament, una situació que en els 

propers mesos s’ha de mantenir 

i fins i tot agreujar, tal com es di-

agnostica des de tots els àmbits. 

Caldrà esperar al principi del 2010 

per veure si realment hi ha una 

evolució positiva de tot plegat.

L’impacte de la crisi econòmica 

també s’ha estès cap als països 

emergents, anomenats països 

BRIX (Brasil, Rússia, Índia i Xina), 

que l’any passat eren els que amb 

el seu creixement positiu possibi-

litaven que malgrat les caigudes 

que es començaven a registrar en 

les economies nord-occidentals, 

el creixement mundial es mantin-

gués en termes positius. Així, els 

problemes d’exportació cap a Oc-

cident, les pròpies dificultats eco-

nòmiques i una clara tendència a 

la baixa en l’activitat generen un 

procés de contracció important 

en l’economia d’aquests països, 

especialment els de la banda asi-

àtica.

L’any 2007 va ser, en 
molts aspectes, un 
any de moderació i 

cert trencament amb 
la dinàmica de crei-

xement expansiu que 
s’havia anat donant 
durant els darrers 

anys de la dècada dels 
anys noranta i els pri-
mers anys de la dèca-
da del 2000. Aquesta 

etapa d’ alentiment en 
certs casos ja anun-
ciava una situació de 
conjuntura internaci-
onal més crítica, que 
s’ha deixat sentir de 

ple al llarg de l’any 
2008. Així, aquest any 
s’ha caracteritzat per 
un context de desac-
celeració en l’activi-

tat i un decreixement 
gradual dels principals 
indicadors econòmics.  
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PREVISIONS DE 
CREIXEMENT PER 
AL 2009. CONTEXT
EUROPEU I ESTATAL
L’escenari macroeconòmic que 

envolta Catalunya en aquests mo-

ments està clarament influït per 

la crisi financera internacional, 

que, com ja hem comentat, ha de-

bilitat força el conjunt de l’econo-

mia mundial i de forma particular, 

l’economia europea i espanyola. 

A més a més, a la crisi financera 

se suma la crisi immobiliària, amb 

la qual cosa la situació s’agreuja 

i, especialment al nostre país, pre-

senta característiques pròpies. En 

aquest sentit, en l’economia espa-

nyola, l’activitat s’està deteriorant 

més ràpidament del que es preve-

ia, i això ha conduït a una sensible 

retallada en les previsions. L’any 

2008 el creixement ha minorat fins 

a un 1,2% a l’Estat espanyol (quan 

el 2007 havia estat d’un 3,7%), 

mentre que per al 2009 es preveu 

una caiguda de l’activitat del –3% 

(darrera dada disponible, actualit-

zada el mes d’abril de 2009; una 

xifra força més greu que la que es 

preveia el mes de novembre, quan 

s’apuntava una caiguda de l’1,5%). 

De fet, cal destacar que les previsi-

ons més negatives del Fons Mundi-

al Internacional (FMI) per al 2009 

corresponen precisament als paï-

sos amb enfonsaments del sector 

immobiliari, com l’Estat espanyol, 

Irlanda i el Regne Unit. Al darrer 

trimestre de l’any 2008 l’economia 

espanyola ha registrat un descens 

intertrimestral del PIB, fet que no 

succeïa des de l’any 1993. L’en-

fonsament immobiliari i la crisi in-

ternacional del crèdit malmeten la 

confiança, el consum privat i l’ocu-

pació. D’acord amb això, les darre-

res previsions del FMI pronostiquen 

un escenari de futur immediat om-

brívol, amb caigudes de l’activitat.

PRINCIPALS 
INDICADORS 
DE L’ECONOMIA 
CATALANA                                                                                          
L’any 2008 s’ha caracteritzat per 

un context de desacceleració en 

l’activitat econòmica i un decrei-

xement gradual dels principals 

indicadors, seguint la tònica re-

gistrada a l’àmbit més proper, el 

conjunt europeu i, en general, la 

resta de països. Un primer cop 

d’ull a l’evolució trimestral del PIB 

confirma que des del tercer trimes-

tre de l’any 2007, s’ha seguit una 

tendència a la baixa, accentuada 

especialment durant els dos dar-

rers trimestres de l’any 2008. Al 

gràfic 1, es pot veure l’evolució 

trimestral del PIB en els darrers 

anys. Així, durant el quinquenni 

2002-2006 s’ha registrat un perí-

ode important de creixement, amb 

dos moments destacats: el primer 

durant el segon i tercer trimestres 

de l’any 2004 (amb una variació 

del PIB entre el 3,6% i el 4,1%); 

i el segon al llarg de l’any 2006, 

amb especial èmfasi en els dar-

rers trimestres del període, amb 

un creixement del PIB situat al vol-

tant del 4%. Aquest període d’ex-

pansió s’ha allargat fins al primer 

semestre de l’any 2007 i a partir 

d’aquest moment l’evolució en 

la taxa de variació de creixement 

del PIB ha estat clarament molt 

menor. Per tant, doncs, podem dir 

que la desacceleració i la caiguda 

en el creixement de l’any 2008 es 

veuen molt més agreujades pel 

fet que veníem d’un període de 

creixement positiu relativament 

excepcional. El tercer trimestre de 

l’any el creixement del PIB va vore-

jar el 0,5%, un creixement encara 

positiu però molt i molt feble, que 

ja en el darrer trimestre de l’any 

s’ha convertit en un creixement 

negatiu, del –0,6%. Les previsions 

Analitzant les dades 
d’evolució del mercat 
de treball i l’ocupa-

ció a Catalunya aquest 
darrer any compro-
vem que s’ha passat 
de crear ocupació a 

una taxa mitjana del 
2,7% el 2007 a una 
destrucció de llocs 

de treball del 4,2% el 
darrer trimestre de 

l’any 2008 (d’acord a 
les dades de l’Enques-
ta de Població Activa). 
Així, es va tancar l’any 
2008 amb un augment 
de 112.000 persones a 

l’atur i això suposa que 
la taxa d’atur es situa 

en l’11,8%. La crisi i 
la caiguda de l’ocupa-
ció ha afectat tots els 
sectors, especialment 

els més masculinitzats 
(la construcció, sobre-
tot) i s’ha traduït en 

caigudes importants de 
la taxa d’ocupació. Com 

a punt d’última hora 
hem d’afegir que les 
dades corresponents 

a l’EPA del primer tri-
mestre de 2009 són 
clarament negatives, 

amb uns nivells d’atur 
preocupants i un con-
text d’incertesa força 

generalitzat.
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de cara al 2009 són pessimistes, 

i indiquen que aquest any veurem 

una important contracció en l’evo-

lució del PIB espanyol, similar a 

la de l’any 1993, amb una recu-

lada en l’activitat que, com hem 

dit abans, es pot situar al voltant 

del –1,3% (primer trimestre 2009) 

i vindrà marcada pel descens en 

el consum de les llars, la caiguda 

en l’àmbit de la construcció i la 

producció de béns d’equipament, 

així com per la menor importació 

de béns i serveis i el descens de 

les exportacions.1

G1   EVOLUCIÓ DEL PIB CATALÀ, 2001-2008
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vendes a l’exterior (recordem que 

l’economia catalana, molt oberta 

als mercats exteriors, depèn de 

manera important del que passi 

en aquests altres àmbits). Així, el 

menor dinamisme del sector in-

dustrial es vincula clarament amb 

el menor creixement registrat a la 

zona euro. 

Si mirem l’evolució de l’indicador 

de clima industrial, índex que sin-

tetitza les opinions empresarials 

del sector i les principals dades 

associades (en relació amb car-

tera de comandes, producció de 

béns, etc.) podem apreciar que 

l’any 2008 ha continuat la tendèn-

cia descendent que ja s’apuntava 

a partir del tercer trimestre de l’any 

2007, amb una caiguda que s’ha 

accelerat especialment a partir del 

segon semestre del 2008. Val a 

dir que aquest descens ha arribat 

En termes de mercat de treball i 

activitat econòmica, les dades in-

diquen que aquest 2008 ha estat 

especialment negatiu, que s’ha 

anat deteriorant progressivament 

l’escenari a mesura que anava 

empitjorant la situació econòmi-

ca, i que s’ha registrat una reduc-

ció en el creixement dels grans 

sectors d’activitat. Això suposa 

un canvi important de tendència 

respecte a la situació viscuda en 

anys anteriors, especialment fins 

a l’any 2006, quan el creixement 

econòmic català va arribar a punts 

màxims. L’any 2007 ja va indicar 

una certa moderació en el creixe-

ment i els darrers mesos de l’any 

ja apuntaven un canvi de tendèn-

cia clar. Per exemple, en el cas del 

sector industrial la pèrdua d’acti-

vitat en la major part de subsec-

tors ha estat important: menor 

demanda interna i contenció de 

 1 Servei d’Estudis de “La Caixa”. 
Previsions 2009.

Font: Idescat.
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a situar-se, el mes de novembre, 

en un mínim històric, al qual no 

s’arribava des de l’estiu del 1993. 

Aquesta situació es pot equiparar 

als principals països europeus, i 

en la caiguda de l’ICI, l’evolució 

de la cartera de comandes es veu 

com la principal causant d’aquest 

descens. Aquesta caiguda ha ge-

nerat una acumulació d’estocs, 

amb la consegüent davallada en la 

tendència de producció. La poca 

confiança dels consumidors i la 

incertesa dels mercats exteriors 

dificulten encara més la millora de 

l’indicador.

de la construcció i les activitats 

que hi estan associades més di-

rectament han viscut un dilatat pe-

ríode d’expansió, i la construcció 

s’ha consolidat com el sector més 

dinàmic de l’economia catalana, 

amb creixements màxims per so-

bre del 6%. Aquesta forta expansió 

reflecteix diversos elements de de-

manda que s’han donat d’una ma-

nera simultània: d’una banda, més 

inversió de les llars en habitatge, 

un element que ha anat guanyant 

importància de manera significati-

va, tant pel que fa als habitatges 

de primera residència com als de 

segona, i d’altra banda, importàn-

cia de la inversió pública i forta ex-

pansió de l’obra civil no residenci-

al privada. Ambdós són elements 

que han contribuït a la forta alça 

del valor afegit (en el sentit de par-

ticipació en el conjunt del produc-

te interior brut) i de l’ocupació en 

L’índex de producció industrial 

(IPI), indicador que mesura l’evolu-

ció mensual de l’activitat industri-

al, ha baixat un 20,7% interanual 

a Catalunya, i tots els grans sub-

sectors presenten reduccions en 

relació amb el novembre anterior. 

Al novembre de l’any passat, l’ac-

tivitat havia baixat prop del 2,5%, 

però els 11 primers mesos de 

l’any l’IPI encara registrava un crei-

xement positiu de l’1,5%. La re-

culada d’aquest indicador és una 

mostra més de l’alentiment signifi-

catiu del sector industrial català.

Pel que fa a la construcció, s’evi-

dencia que la crisi que travessa el 

sector està condicionada, en part, 

per l’extraordinari creixement que, 

a l’Estat espanyol i a Catalunya, 

aquest sector ha registrat en els 

darrers anys; des del final dels 

anys noranta fins al 2007 l’àmbit 

G2 INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL 2008
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aquest sector. Tanmateix, a partir 

del primer semestre de 2007 hi 

ha hagut un canvi substancial en 

l’economia catalana, fins al punt 

que l’estiu de l’any passat es pot 

considerar com el moment en què 

s’enceta el canvi del cicle econò-

mic. A partir d’aquest moment, i 

sobre un rerefons de creixement 

clarament menys expansiu, s’ha 

arribat a un ajust més dràstic del 

que s’esperava en el sector de la 

construcció català. En l’àmbit resi-

dencial, per exemple, tant l’oferta 

com la demanda han iniciat una 

etapa de caiguda accelerada: així, 

al novembre de 2008 el nombre 

d’habitatges en construcció va ser 

d’un total de 1.761, una xifra que 

significa un descens interanual del 

–68,2%, i el nombre d’habitatges 

acabats el mateix mes va ser d’un 

total de 4.381, la qual cosa signifi-

ca un descens de prop del –11%.2 

Les previsions apunten que en un 

futur immediat aquest descens 

continuarà de manera important. 

Pel que fa a l’evolució del mercat 

de treball i l’ocupació, les darreres 

dades disponibles d’atur, corres-

ponents a l’EPA del quart trimestre 

de 2008 (amb les dades principals 

resumides a la taula 1), indicaven 

un augment de 112.000 persones 

en el nombre total d’aturats. Això 

suposa que Catalunya va tancar 

l’any amb 455.800 persones des-

ocupades, vora 200.000 més que 

l’any 2007. Per sexes, l’atur es va 

incrementar en 140.700 homes i 

63.400 dones. Amb aquest incre-

ment, la taxa d’atur a Catalunya es 

situa en l’11,8% (homes: 12,1%; 

dones: 11,4%).

Al gener de 2009, les dades del 

Departament de Treball comptabi-

litzen a Catalunya 3.399.000 per-

sones que treballen (1.888.400 

homes i 1.510.600 dones), unes 

148.300 persones menys que ara 

fa un any. Per sexes, el nombre 

d’homes ocupats en l’últim any 

s’ha reduït de 148.000, mentre 

que el nombre de dones ocupades 

ha augmentat de 500. Això es deu 

fonamentalment al fet que la crisi i 

la caiguda en l’ocupació han afec-

tat bàsicament els sectors econò-

mics més masculinitzats, com ara 

la construcció (que ha registrat un 

increment del nombre de desocu-

pats de 63.800 persones). La res-

ta de sectors i subsectors també 

s’han vist arrossegats per la crisi, 

especialment aquells que orienten 

la seva activitat a tasques vincula-

des amb la construcció o que en 

depenen directament, i en aquest 

sentit tant en els serveis (amb 

+41.000 aturats) com en la indús-

tria (+33.4000) la majoria de sub-

sectors s’han vist fortament afec-

tats. La recessió econòmica i el 

context d’escassa o nul·la creació 

d’ocupació també provoquen que 

augmenti el nombre de persones 

que fa més d’un any que han dei-

xat la darrera ocupació (+39.500) 

o que augmenti el nombre de per-

sones que cerquen la primera fei-

na (+26.000). En aquest context, 

s’evidencia una caiguda important 

de la temporalitat, que enguany 

s’ha reduït en un 4%, la qual cosa 

la situa en el 19% al conjunt cata-

là. Aquest descens respon direc-

tament al fet que els treballadors 

contractats de forma temporal han 

estat els primers a perdre la feina, 

o sovint aquells que eren contrac-

tats en diversos períodes de l’any 

han vist com a mesura que avan-

çava l’any no els contractaven. Així, 

pel que fa a les dades de contrac-

tació i estabilitat de l’ocupació, al 

llarg de l’any 2008 es van signar a 

Catalunya uns 426.000 contractes 

indefinits, prop de 59.850 menys 
2 Institut d’Estadística de Catalunya. 
Indicadors de conjuntura econòmica.
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 4t trimestre 2008 Var. interanual %)

  Catalunya Barcelona Catalunya Barcelona 

Població potencialment activa        

Població total 6.085,4 4.460,3 36,3 –4,5

Població de 16 a 64 anys 4.898,9 3.577,1 18,7 –23,8

Població activa        

Població activa total 3.854,8 2.802,0 55,7 –24,4

Població activa de 16 a 64 anys 3.828,7 2.783,8 53,1 –24,9

Taxa d’activitat total 63,3% 0,6pp 0,5pp –0,5pp

Taxa d’activitat de 16 a 64 anys 78,2% 0,8pp 0,8pp –0,2pp

Població ocupada        

Població ocupada total 3.399,0 2.481,2 –148,3 –162,7

Població ocupada de 16 a 64 anys 3.372,9 2.463,0 –151,4 –163,6

Taxa d’ocupació total 55,9% 0,6pp –2,8pp –3,6pp

Taxa d’ocupació de 16 a 64 anys 68,9% 0,7pp –3,4pp –4,1pp

Població aturada        

Població aturada total 455,8 320,8 140,7 138,3

Taxa d’atur total 11,82% 0,1pp 6,6pp 5,0pp 

T1 PRINCIPALS RESULTATS DE L’ENqUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA.            
 qUART TRIMESTRE DE 2008. DADES EN MILERS DE PERSONES

Font. Departament de Treball.  
Enquesta de Població Activa, 

4t trimestre de 2008.

que l’any anterior. També els con-

tractes indefinits van registrar un 

descens important, de pràctica-

ment 279.150 contractes menys 

que l’any anterior. Això significa 

que en termes relatius, la con-

tractació, tant la indefinida com la 

temporal, va registrar caigudes de 

pràcticament el –12% respecte de 

l’any anterior.

3 En aquest sentit, és interessant 
consultar l’anàlisi: La vulnerabilitat 

dels joves davant la crisi, Secretaria 
de Joventut, Generalitat de Catalunya. 

Desembre 2008.

La taxa d’ocupació ha caigut en 

prop de 3 punts percentuals (pp) 

respecte al 4t trimestre de l’any 

2007, amb una caiguda més im-

portant entre els joves de 16 a 24 

anys (–5,7%) que no pas entre la 

població activa total, de 16 a 64 

anys (3,4%). En aquest sentit, en 

el context actual de desacceleració 

i caiguda de les taxes d’ocupació 

i activitat, és important veure que 

es donen diferències per gènere i 

edat: la caiguda de l’ocupació té 

una incidència important entre el 

col·lectiu de població més jove, 

més subjecte a la temporalitat i 

amb més dificultats per entrar al 

mercat laboral3, i ha afectat amb 

molta més força el col·lectiu mas-

culí (ja ho dèiem quan parlàvem de 

l’atur, que els sectors amb volums 

superiors de pèrdua d’assalariats 

són sectors més masculinitzats), 

que ha registrat una caiguda en 

la taxa d’ocupació de 6 pp; men-

tre que les dones han registrat un 

lleuger descens de només –0,5 

pp. Al gràfic 3 es representa l’evo-

lució de la taxa d’ocupació per se-

xes en les dues darreres dècades 

per veure com la pèrdua d’ocu-

pació masculina que ara estem 

constatant es va reflectir també en 

la crisi de l’any 1993, en la qual 

la taxa d’ocupació masculina va 

registrar una caiguda de prop de 

6 punts. En el cas de les dones, 

però, la tendencia és diferent: en 

aquell moment la taxa d’ocupació 

femenina no solament es mante-

nia sinó que fins i tot creixia en 

poc més de mig punt.
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Si mirem les dades d’afiliació a la 

Seguretat Social, sintetitzades en 

el gràfic 4, cal dir que la tendència 

registrada des de l’any 2000 fins 

al 2008 (prenent com a referèn-

cia el mes de desembre de cada 

any) ha estat força constant: així 

el nombre d’ocupats (assalariats 

+ autònoms) en els darrers anys 

s’ha mantingut sempre en xifres 

positives, al voltant del 2-3% i va 

tenir un creixement màxim l’any 

2006. Pel que fa a la creació 

d’empreses, la tendència també 

ha estat sempre ascendent, tot i 

que amb més moderació, i a partir 

de l’any 2005 es percep una con-

tenció molt més acusada d’aquest 

creixement, que el desembre de 

2008 ja s’ha capgirat totalment, 

amb decreixements en la variació 

anual, que puja al –4% en el cas 

de la població ocupada i al –5% en 

el cas de la creació d’empreses.

Les previsions fetes pel servei 

d’estudis de “La Caixa” apun-

ten una caiguda important de les 

perspectives econòmiques, amb 

descensos de l’ocupació del 5%, 

per als dos primers trimestres de 

l’any 2009.

G3 EVOLUCIÓ DE LES TAXES D’OCUPACIÓ PER SEXES 
     I LÍNIA DE TENDÈNCIA. 1999-2008
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Dinàmica 
territorial 
i sectorial a 
la demarcació 
de Barcelona 
i el seu àmbit
metropolità4  

  4 Àmbit metropolità o Regió 

Metropolitana de Barcelona, on s’agrupen 

set comarques: Alt Penedès, Baix Llobregat, 

Barcelonès, Garraf, Maresme, 

Vallès Occidental i Vallès Oriental.



1�

Indicadors de l’any 2008 i previsions per l’any 2009

Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental

PIB5

El 2007, les tendències de creixe-

ment del PIB per comarques van 

capgirar una mica el que vèiem 

en anys anteriors, quan parlàvem 

d’un model de creixement que a 

Catalunya beneficiava sobretot el 

conjunt de comarques de Tarragona 

o les de muntanya (afavorides per 

la bona marxa del sector de la 

construcció i l’activitat terciària). 

L’any 2007 aquestes tendències 

experimenten un canvi: en primer 

lloc, l’empenta dels serveis pro-

ductius va reforçar el creixement 

de les comarques metropolitanes 

de Barcelona, i alhora en comen-

çar a debilitar-se el sector de la 

construcció es tendia a penalitzar 

les comarques del sud. Així, a l’eix 

metropolità de Barcelona el creixe-

ment del PIB l’any 2007 va ser del 

3,61%, amb una participació sobre 

l’eix total de Catalunya de vora del 

69%. En conjunt el creixement a la 

demarcació va ser lleugerament 

superior a l’augment mitjà del país 

(3,54%).

Per sectors, la millora dels serveis 

s’ha traduït en un creixement de 

vora mig punt (amb una variació 

del 4,3%); la indústria va mantenir 

un creixement positiu però molt 

més moderat que l’any 2006 (de 

l’1,9%) i la construcció també va 

començar a mostrar símptomes 

de decreixement, després d’anys 

amb creixements superiors al 5-

6%: l’any 2007 la variació anual en 

termes de PIB només es va situar 

en el 3,4%. Finalment, cal comen-

tar que el sector primari, que en 

els darrers anys ha anat mostrant 

oscil·lacions importants pel que fa 

a la seva aportació al PIB, el 2007 

va registrar una caiguda important, 

de prop del –5%.

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 2008 

en el territori de la demarcació 

de Barcelona hi havia censades 

477.942 empreses, 8.510 empre-

ses més que l’any anterior, la qual 

cosa suposa que en termes rela-

tius s’ha registrat un increment 

de l’1,8%, una xifra positiva però 

que ja mostra cert refredament en 

comparació amb la tònica d’anys 

anteriors; així, per exemple, en 

el període 2004-2007 la mitjana 

de variació relativa pel que fa al 

nombre d’empreses existents a la 

demarcació barcelonina ha estat 

superior al 4%.

D’altra banda, cal dir que el total 

d’empreses censades l’1 de ge-

ner de 2008 a la demarcació bar-

celonina suposa que en aquesta 

demarcació s’ubiquen el 77% de 

les empreses catalanes. Segons 

la grandària de les empreses, cal 

destacar que pràcticament el 90% 

de les empreses de dimensions 

més importants (de 500 a 5.000 

treballadors o més) se situen a la 

demarcació barcelonina. És impor-

tant també assenyalar l’increment 

en el nombre d’empreses registra-

des que no tenen assalariats (po-

blació autònoma amb negoci pro-

pi), que suposa el 54% del teixit 

empresarial total i que en el darrer 

any ha registrat un increment del 

2%. En l’anàlisi de les dades de 

l’any 2009 constatarem, amb mol-

ta probabilitat, que aquesta con-

tenció en el creixement s’ha con-

vertit en un descens destacat en 

la xifra d’empreses registrades.

5 L’anàlisi del PIB a nivell comarcal no s’ac-
tualitza trimestralment com per al conjunt 
català o estatal, i per això la darrera dada 
disponible és la del PIB 2007, actualitzat 

en el darrer Anuari comarcal de Caixa 
Catalunya (any 2008).
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DINÀMICA DEL 
MERCAT DE TREBALL
Les dades de la darrera EPA de 

l’any 2008 (quart trimestre) indi-

quen, per al conjunt de la demar-

cació barcelonina, una caiguda 

important de l’activitat i l’ocupa-

ció, especialment concentrada en 

el darrer trimestre de l’any. Val a 

dir també que Barcelona és la pro-

víncia que amb més força concen-

tra aquesta caiguda de l’activitat; 

Girona, Tarragona i Lleida aguan-

ten molt més bé en aquest darrer 

trimestre.

Si analitzant la darrera EPA de 

l’any 2007 parlàvem d’una con-

juntura positiva, de creixement 

de  la població activa i ocupada, 

i de caiguda de la taxa d’atur, és 

evident que a finals del 2008 la 

situació és contrària: s’ha donat 

un creixement important de la 

taxa d’atur, amb una variació rela-

tiva del 5% i una població aturada 

total de 138.300 persones. A la 

taula 1 hem vist l’anàlisi compa-

rativa entre les dades relatives de 

Catalunya i Barcelona, i, com es 

pot apreciar, el retrocés de l’acti-

vitat econòmica s’ha fet més evi-

dent a la demarcació barcelonina: 

increment considerable de la po-

blació aturada i la taxa d’atur total 

(s5pp), caiguda de la taxa d’ocu-

pació (prop de 5 pp) i pèrdua no-

table de població activa perquè la 

demarcació barcelonina tendeix a 

expulsar població activa resident, 

tot i que és població que sovint 

manté el lloc de feina a la mateixa 

demarcació.

OCUPACIÓ I 
DESOCUPACIÓ 
A LA REGIÓ 
METROPOLITANA 
DE BARCELONA 
A la taula següent es resumeix 

l’evolució de l’activitat econòmi-

ca per sectors i subsectors du-

rant els darrers dos anys: 2007 i 

2008. Per fer aquesta taula s’han 

sumat els treballadors assalariats 

i autònoms trimestrals per activi-

tat econòmica de cada una de les 

comarques que formen la Regió 

Metropolitana; el resultat és la 

variació anual entre aquests dos 

anys. D’aquesta manera s’ha vol-

gut sintetitzar l’evolució de l’ocu-

pació i la pèrdua de llocs de treball 

(manca d’ocupació, xifres marca-

des en vermell) per sectors d’ac-

tivitat durant aquest període. A 

l’hora d’analitzar aquesta taula cal 

que tinguem en compte un canvi 

legislatiu important, com és el fet 

que arran de les directrius fixades 

en la Llei 18/2007 de 4 de juliol, 

a partir de l’1 de gener de 2008 

  Alt Baix    Vallès Vallès

Activitat econòmica 1 Penedès   Llobregat   Barcelonès   Garraf   Maresme  Occidental Oriental  RMB

Agricultura, ramaderia i caça 705  377  36  71  442  123  327  2.079 

Silvicultura i explotació forestal 2  –1  –2  1  –0  11  10  21 

Pesca i aqüicultura 0  –1  –3  –1  1  1  0  –2 

Antracita, hulla, lignit i torba 0  1  –5  0  –1  –2  –2  –9 

Petroli brut i gas natural 0  0  0  0  –1  1  0  0 

Minerals urani i tori 0  0  0  0  0  0  0  0 

Minerals metàl·lics 0  –1  0  –4  –1  0  0  –5 

Minerals no metàl·lics ni energètics 2  –12  –1  –4  –2  3  –21  –33 

Indústria de prod. alimentaris i begudes 76  494  –979  –21  –2  77  25  –331 

Indústria del tabac 0  0  –0  0  0  0  0  –0 

T2  VARIACIÓ DE L’OCUPACIÓ PER ACTIVITAT ECONÒMICA. COMARqUES METROPOLITANES
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  Alt Baix    Vallès Vallès

Activitat econòmica 1 Penedès   Llobregat   Barcelonès   Garraf   Maresme  Occidental Oriental  RMB

Indústria tèxtil –51  –156  –497  6  –1.129  –757  –163  –2.746 

Indústria de confecció i pelleteria –50  –106  –910  –9  –181  –246  –107  –1.608 

Cuir; marroquineria; guarnicioneria 0  –9  –42  –4  –4  85  –63  –36 

Indústria de fusta i suro, exc. mobles 1  –71  –62  –20  –40  –222  –86  –500 

Indústria del paper –96  –51  –31  –2  –57  –151  135  –254 

Edició i arts gràfiques –18  –48  –719  2  15  –232  –128  –1.128 

Refinació de petroli i tract. nuclears 0  0  –25  0  0  0  0  –24 

Indústries químiques 57  314  –1.054  25  287  113  –361  –619 

Cautxú i matèries plàstiques –35  –403  –287  –24  –51  –1.024  –105  –1.930 

Ind. d’altres prod. minerals no metàl·lics  –81  –163  –272  –14  –78  –331  –230  –1169 

Metal·lúrgia –156  –126  –48  4  7  –37  43  –311 

Prod. metàl·lics, exc. maquinària –20  –722  –1.513  –106  –99  –899  –548  –3.905 

Construcció de maquinària i equips mec. 6  –428  –52  –33  4  –358  191  –670 

Màquines d’oficina i equips informàtics 0  5  0  2  4  9  –1  19 

Maquinària i materials elèctrics –75  –174  –265  –5  58  –199  –65  –724 

Mat. Electròn.; ràdio, TV i comunicació –27  –71  –223  –0  –15  –80  –17  –433 

Instruments medicoquirúrgics i precisió –71  35  –117  6  –107  323  –7  61 

Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 22  –225  –2.145  –57  –26  –392  –328  –3.150 

Altres materials de transport –1  72  104  0  31  49  55  311 

Mobles; altres indústries manufactureres –19  –333  –320  –35  –49  –498  –166  –1.420 

Reciclatge 8  –3  6  4  –1  7  13  33 

Energia elèctrica, gas i aigua calenta 0  5  23  1  –1  –17  –2  10 

Captació, potabilització i distribució d’aigua 3  23  59  4  4  –25  –24  44 

Construcció –490  –3.323  –7.984  –1.170  –3.052  –5.165  –1.895  –23.078 

Venda i reparació de vehicles de motor 3  27  –736  –0  47  –119  –115  –894 

Comerç a l’engròs i intermediaris 48  142  –1.604  –37  98  230  –405  –1.529 

Comerç al detall; altres reparacions –123  –556  –1.556  6  –86  –703  –209  –3.227 

Hoteleria 66  40  2.074  –611  –21  396  56  1.999 

Transport terrestre i per canonades –60  237  –1.063  –45  –30  –413  20  –1.355 

Transport marítim i de cabotatge 0  55  –53  0  0  –1  –0  1 

Transport aeri i espacial 0  1.438  –328  0  1  10  –1  1.121 

Activitats afins al transport; ag. viatges –22  –156  80  2  40  –28  18  –66 

Correus i telecomunicacions 2  180  –365  –6  1  53  3  –133 

Mediació financera 112  219  331  –3  –11  –11  –84  554 

Assegurances i plans de pensions –26  –1  –270  –1  –9  79  10  –218 

Activitats aux. mediació financera 46  –13  414  8  3  72  –22  507 

Activitats immobiliàries –70  –655  –1.973  –155  –381  –991  –285  –4.509 

Activitats de lloguer 21  9  –208  –17  5  –10  26  –174 

Activitats informàtiques 33  137  1.315  7  53  40  44  1.628 

Recerca i desenvolupament 1  41  1.312  3  27  261  –2  1.642 

Altres activitats empresarials 1  954  –6.675  102  –251  –487  527  –5.829 

Adm. pública, defensa i SS obligatòria 107  780  –640  53  176  –825  330  –20 

Educació 47  639  3.365  87  203  628  185  5.155 

Sanitat i serveis socials 228  715  4.021  140  565  2.634  292  8.594 

Activitats de sanejament públic 2  2  496  2  37  –59  136  616 

Activitats associatives –10  5  –72  –14  –134  –9  –58  –290 

Activitats culturals i esportives 51  –85  194  29  88  –88  169  358 

Activitats diverses de serveis personals 32  40  –55  –36  60  30  48  118 

Llars que ocupen personal domèstic –0  –2  41  3  0  4  0  46 

Organismes extraterritorials 0  0  6  0  0  0  0  6 

No classificat 0  1  2  1  0  0  0  3 

Total grans sectors 179  –910  –19.270  –1.864  –3563  –9.139  –2.837  –37.404 

Agricultura 706  376  31  71  442  135  337  2.098 

Indústria –523  –2.153  –9.372  –282  –1434  –4.803  –1.962  –20.528 

Construcció –490  –3.323  –7.984  –1.170  –3052  –5.165  –1.895  –23.078 

Serveis 486  4.190  –1.948  –484  481  694  683  4.102 

No classificats 0  1  2  1  0  0  0  3

Font: elaboració pròpia, Departament de Treball.
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s’ha integrat al Règim Especial 

de Treballadors Autònoms (RETA) 

els treballadors del sector primari, 

fins aquell moment integrats al Rè-

gim Especial Agrari de la Segure-

tat Social (REASS). Això fa que el 

volum d’ocupats en les activitats 

primàries s’hagi incrementat força 

al conjunt de comarques metro-

politanes, molt especialment l’Alt 

Penedès i el Vallès Oriental.

Comparant les dades globals de 

l’any 2008 amb les del 2007 po-

dem veure que hi ha hagut una 

pèrdua d’ocupació important, que 

es situa en –37.404 llocs de tre-

ball a l’àmbit metropolità. Val a dir 

que les xifres amaguen el fet que 

els primers dos trimestres de l’any 

2008 han estat moderadament 

positius, amb una tònica de crei-

xement de l’activitat molt similar 

a la de l’any 2007, una tendència 

que s’ha capgirat aquests darrers 

tres mesos; per això les dades de 

desembre han arrossegat els re-

sultats a la baixa.

L’any 2007 constatàvem que la 

pèrdua d’ocupació es centrava 

molt en el sector industrial, espe-

cialment en tres branques princi-

pals: tèxtil, metal·lúrgia i fabricació 

de productes metàl·lics, i indus-

tria manufacturera diversa, tots 

tres subsectors molt intensius 

en mà d’obra. Enguany, la bran-

ca de productes metàl·lics lidera 

la pèrdua d’ocupació al conjunt 

metropolità, acompanyada de les 

pèrdues d’ocupació registrades en 

les mateixes branques que ja de-

queien l’any 2007: indústria tèxtil, 

t2.746; indústria de la confec-

ció i pelleteria, t1.608; indústria 

del cautxú i matèries plàstiques, 

t1.630, i indústria de productes 

minerals no metàl·lics, t1.169.

El sector de la construcció concen-

tra una gran pèrdua d’ocupació, 

amb una disminució de t23.078 

ocupats a la RMB. De fet, al con-

junt de les set comarques me-

tropolitanes és l’activitat amb 

més pèrdua d’ocupació. Al costat 

d’aquesta pèrdua en la construc-

ció constatem que decauen també 

les activitats associades al sector 

immobiliari (t4.509). L’any 2007 

les dades del sector de la cons-

trucció en termes d’ocupats en-

cara van ser positives (s8.056), 

tot i que marcaven una moderació 

important respecte a l’evolució re-

gistrada l’any 2006 (s13.472) i ja 

donaven signes evidents de des-

acceleració del sector.

Les activitats de serveis tenen un 

comportament molt més positiu: 

només es registren caigudes en 

aquelles activitats terciàries més 

vinculades al sector industrial, 

com són els serveis i les activitats 

empresarials, i és especialment 

important la caiguda a la comarca 

del Barcelonès, on es concentra 

d’una manera especial bona part 

d’aquestes activitats terciàries. 

Les activitats terciàries més vin-

culades a l’entorn social registren 

un bon comportament, i desta-

quen especialment els àmbits de 

sanitat i serveis socials (s8.594), 

educació (s5.155), activitats cul-

turals i esportives (s358) o activi-

tats diverses de serveis personals 

(s118). També destaquen els 

creixements en termes d’ocupats 

d’aquelles activitats que generen 

més valor afegit (activitats infor-

màtiques, activitats de recerca i 

investigació), que han suposat un 

increment de més de 3.200 ocu-

pats en el darrer any. 
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El sector primari també ha regis-

trat un bon comportament, amb un 

guany en termes de creació d’ocu-

pació de més de s2.000 llocs 

de treball, una xifra positiva però 

que no és comparable amb el que 

vèiem en anys anteriors, a causa 

del canvi de règim en la seguretat 

social dels treballadors del sector 

agrari. Aquest canvi de règim pot 

contribuir a millorar les condicions 

dels treballadors del sector i aug-

mentar la productivitat de la feina.

En termes generals a les comar-

ques metropolitanes es constata 

una pèrdua important d’ocupació, 

a excepció de l’Alt Penedès, que 

registra un creixement positiu de 

179 ocupats, una xifra que es tra-

dueix en una variació positiva del 

0,42%. Per tal de fer comparable 

la situació a les diverses comar-

ques metropolitanes ho hem ana-

litzat amb dades relatives. Així, es 

pot observar que en un context de 

decreixement extens, comarques 

com el Garraf, el Maresme o el 

Vallès Occidental presenten un 

comportament més negatiu que 

la nostra comarca. En el cas del 

Garraf s’evidencia que la pèrdua 

en el sector de la construcció és el 

principal motiu d’aquest decreixe-

ment, pel caràcter més residencial 

de la comarca. El Vallès Occidental 

i el Maresme pateixen un retrocés 

important de l’activitat industrial 

i de la construcció. El Vallès Ori-

ental presenta un comportament 

més bo, bàsicament perquè amb 

les dades de l’any 2008, ni els 

serveis, sobretot, ni el sector pri-

mari no han registrat pèrdues tan 

importants d’ocupació.

 variació 08/07

Alt Penedès 0,42%

Baix Llobregat –0,30%

Barcelonès –1,53%

Garraf –4,63%

Maresme –2,65%

Vallès Occidental –2,33%

Vallès Oriental –1,87%

RMB –0,51%

T3 CAIGUDA DE L’OCUPACIÓ. 
 COMARqUES METROPOLITANES

Font. Elaboració pròpia. 
Departament de Treball.
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ACTIVITAT 
EMPRESARIAL 
A LA REGIÓ 
METROPOLITANA 
En l’àmbit metropolità l’any 2008 

es comptabilitzaven 1.918.671 

treballadors assalariats i 181.269 

centres de cotització o empreses 

ocupadores. En ambdós casos 

parlem de valors inferiors als que 

es registraven l’any anterior, amb 

una pèrdua de pes de les dades a 

partir del tercer trimestre de l’any. 

Així, en comptes del creixement 

positiu que vèiem l’any 2007 res-

pecte al 2006, enguany parlem 

de decreixements importants, del 

–1,9% en el cas dels assalariats 

i del –2,55% quant a la creació 

d’empreses.

El sector dels treballadors autò-

noms presenta un lleuger decrei-

xement, però molt menor, i en 

els darrers mesos de l’any és el 

sector que aguanta molt més bé 

la caiguda de l’activitat, amb una 

pèrdua del –0,22% en el nombre 

de persones afiliades al règim 

d’autònoms.

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 nom-

bre d’assalariats que molt sovint 

no arriba a 10 persones. Així, 4 de 

cada 10 empreses ubicades en 

aquestes comarques són empre-

ses mitjanes. De fet, si filem més 

prim veurem que principalment 

les grans empreses (>251 treba-

lladors) estan més concentrades 

a la comarca del Barcelonès i el 

seu entorn més immediat (especi-

alment el Vallès Occidental). 

Si ens fixem en la relació que 

s’ha establert aquest 2008 entre 

la grandària de les empreses i la 

pèrdua d’ocupació (taula 5), po-

dem veure que les caigudes més 

importants s’han registrat entre 

les empreses més petites, amb 

una dimensió mitjana de menys 

de 50 treballadors. En general, 

sectors com el de la indústria tèx-

til, indústria de la confecció, cuir 

i marroquineria, així com activitats 

associades al transport, activitats 

de serveis immobiliaris i, molt es-

pecialment, les petites empreses 

dedicades a la construcció són 

les que amb més força han regis-

trat la caiguda de l’activitat. L’any 

2008 el sector que ha sortit més 

ben parat han estat els serveis, 

especialment els serveis d’aten-

ció a les persones, activitats de 

sanitat i serveis socials, així com 

educació i altres. També han anat 

mantenint el seu pes dins del vo-

lum total d’ocupats activitats de 

més valor afegit, com les que es 

vinculen amb l’ús de tecnologies 

de la informació, recerca, etc. Així, 

per grans sectors, la construcció 

lidera la caiguda de l’activitat, es-

pecialment entre les empreses 

de dimensions menors. La petita 

i mitjana indústria també pateix 

un retrocés important, així com 

les activitats vinculades al sector 

primari o als serveis de menor di-

mensió.
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El Vallès
Oriental  
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LES GRANS XIFRES. 
PIB COMARCAL
Els resultats del 2007 poden ser 

considerats de dues maneres: 

d’una banda, com els del darrer 

any del fort període expansiu ence-

tat la segona meitat del 1994, i de 

l’altra, com els de l’inici de la crisi 

i de reajustament de l’estructura 

productiva que, amb les dades 

mes recents del darrers trimestres 

de l’any 2008, ja s’ha fet més que 

palpable. Aquesta doble caracte-

rística del 2007 (el final d’una eta-

pa d’expansió i l’inici d’una etapa 

de recessió) es va traduir en una 

desacceleració, que en termes 

globals queda poc reflectida però 

que si l’analitzéssim en termes 

trimestrals veuríem una diferència 

important de creixement entre els 

dos semestres de l’any.

En termes macroeconòmics po-

dem dir que amb les dades de 

l’any 2007 l’evolució del PIB al 

Vallès Oriental va començar a mos-

trar símptomes d’alentiment, des-

prés de dos anys de creixement 

per damunt del 3%. Aquest des-

cens es registra també en altres 

comarques metropolitanes, i és 

més acusat en comarques com el 

Garraf, el Maresme, el Vallès Occi-

dental i el Baix Llobregat, que són 

les comarques que, per aquest or-

dre, segueixen en relació amb la 

desacceleració en el creixement 

en termes de PIB. En canvi, l’Alt 

Penedès o el Barcelonès presen-

ten un creixement important en 

termes de PIB. Mantenint la tònica 

registrada altres anys, el creixe-

ment del PIB a la nostra comar-

ca es manté per sota del conjunt 

català, com ja apreciàvem amb 

les dades de 2006. La dinàmica 

d’aquestes dades s’explica per-

què el motor de creixement, l’any 

2007, van ser els serveis i les ac-

tivitats associades, especialment 

d’hostaleria, serveis immobiliaris, 

etc., i per això una comarca com la 

nostra, amb un pes més important 

del sector industrial, ha presentat 

un creixement molt més moderat.

 Amb l’excepció de l’any 2004, en 

els darrers anys el PIB a la comar-

ca sempre ha seguit una tendèn-

cia a l’alça, mantenint el seu pes 

respecte al conjunt de Catalunya, 

on la comarca suposa prop d’un 

5% del PIB total. Val a dir que 

aquestes dades de l’any 2007 no 

deixen de ser un senyal del que 

vindrà després, ja que la recessió 

Comarca 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alt Penedès 2,13 3,72 3,21 2,13 2,78 3,04

Baix Llobregat 1,49 2,49 2,13 2,78 4,09 4,02

Barcelonès 1,48 2,01 2,25 2,84 3,36 3,82

Garraf 2,52 1,64 2,82 3,31 4,27 2,72

Maresme 3,03 3,03 2,45 3,22 3,47 3,04

Vallès Occidental 2,22 2,53 2,66 2,48 3,94 3,21

Vallès Oriental 1,84 3,73 2,74 3,34 3,59 2,85

Catalunya 2,30 2,57 2,87 3,13 3,71 3,54

T4 CREIXEMENT DEL PIB COMARCAL. 2002-2007, EN %. 
 VALLÈS ORIENTAL, COMARqUES DE LA REGIÓ METROPOLITANA 
 DE BARCELONA I CATALUNyA

Font: Anuari comarcal 
de Caixa Catalunya. 2008.
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de l’any 2008 es notarà molt en 

termes de PIB en el proper infor-

me i el seu pes respecte al conjunt 

de Catalunya. Si analitzem una 

miqueta més aquest percentat-

ge del PIB vallesà de l’any 2007, 

hem de dir que aquesta modera-

ció és reflex d’un to més pausat 

en el creixement de tots els sub-

sectors: el primari ha registrat una 

caiguda del 5,01%, la indústria ha 

alentit el seu avanç (ha passat del 

3,36% que registrava l’any 2006 

al 2,15%); la construcció també 

presenta un avanç sensiblement 

menor (del 4,44% ha passat al 

2,39%) i fins i tot els serveis han 

mostrat un lleuger descens: del 

3,72% al 3,66%. Aquests regis-

tres situen el creixement acumulat 

de la comarca entre el 2000 i el 

2007 en el 23,3%, pràcticament 

similar a la mitjana de Catalunya 

en el mateix període: 23,4%.

Enguany hem de dir que aquesta 

pèrdua en termes de PIB no va en 

paral·lel amb l’evolució positiva 

que es manté en termes demogrà-

fics. Des de l’any 2002 la comarca 

ha crescut en  56.871 habitants, 

que en termes relatius suposa una 

taxa de creixement anual acumula-

tiu per damunt del 2%. Bona part 

d’aquest creixement demogràfic 

s’explica per les aportacions mi-

gratòries, tant d’origen estranger 

com d’origen metropolità (val a dir 

que la població d’origen estran-

ger a la comarca suposa ja prop 

de l’11% de la població total). De 

fet, si bé els anys de màxim crei-

xement a la comarca van ser en-

tre 2002 i 2003, així com 2005 

i 2006, aquest 2008 ha suposat 

una recuperació en l’increment de 

població, que amb més de 9.000 

nous residents gairebé dobla la xi-

fra d’entrades de l’any 2007.

Analitzant les dades des d’una 

perspectiva històrica, podem veu-

re que en el període 2002-2008 

les dades d’empreses i assalari-

ats havien registrat un creixement 

considerable, amb una taxa anual 

acumulativa (TCAA)6 per damunt 

del 2%, i es mantenien també per 

sobre del que en el mateix període 

s’havia registrat al conjunt metro-

polità o català. Si bé durant aquest 

període la tendència, pel que fa al 

creixement dels assalariats, havia 

registrat algunes oscil·lacions im-

portants intertrimestrals, en ter-

mes globals les dades han estat 

positives. També en el cas dels  

treballadors autònoms, que és el 

conjunt de treballadors que ha re-

gistrat un creixement més desta-

cat: per damunt del 3%, una xifra 

superior a la registrada en els al-

tres dos àmbits de referència; al 

conjunt metropolità, ha estat del 

2,12% i al conjunt català pràctica-

ment s’ha situat al 3%. Les dades 

de l’any 2008 indiquen un canvi de 

tendència que ja es començava a 

mostrar el darrer trimestre de l’any 

2007 i que l’any 2008 s’ha acce-

lerat a partir del darrer semestre: 

caiguda del volum de població as-

salariada i del volum d’empreses. 

Pel que fa al conjunt dels treballa-

dors autònoms, la situació s’ha 

mantingut molt més estable. 

Al gràfic 4 hem reflectit l’evolució 

de les tres variables en els darrers 

set anys: fixem-nos que en termes 

generals la creació d’ocupació 

sempre ha anat a l’alça, i en el cas 

concret de les empreses ha estat 

molt més sostinguda però cons-

tant, amb una inflexió a partir de 

les dades de l’any 2008. 

6 TCAA: taxa de creixement 

anual acumulatiu.

G5 EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ. 2002-2008

Font: Departament 
de Treball.
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       Var.

 2004 2005 2006 2007 2008 2008

Vallès Occidental 1 1 2 1 1 –

Tarragonès 2 3 4 2 3 –1

Gironès 4 6 3 3 5 –2

Baix Llobregat 6 4 5 4 4 –

Segrià 5 5 6 5 6 1

Barcelonès 3 2 1 6 2 4

Vallès Oriental 7 7 8 7 7 1

Baix Camp 8 8 7 8 8 –

Bages  9 9 9 9 9 –

Alt Penedès 10 11 10 10 10 –

T5 ÍNDEX ADEG 2004-2008

Font: Informe ADEG. 

7 Índex ADEG 2008, de competitivitat 
territorial. Aquest indicador l’elabora 

l’Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, 
el Baix Penedès i el Garraf. Elaborat per la 

consultora Activa Prospect.

COMPETITIVITAT 
COMARCAL 
L’informe ADEG7 sobre la competi-

tivitat de les comarques catalanes 

i el conjunt de Catalunya presenta 

uns resultats interessants per a 

l’any 2008. L’estudi analitza la re-

alitat de cada comarca per poder 

copsar com és cada territori en 

termes de competitivitat compara-

tiva. El model plantejat introdueix 

en l’anàlisi la perspectiva de la 

sostenibilitat social i mediambi-

ental, que altres models centrats 

en factors exclusivament econò-

mics no tenen en compte. L’infor-

me també es basa en el fet que 

les economies són cada dia més 

obertes, i per això les comarques 

que apareixen en posicions capda-

vanteres resulten les més compe-

titives i, per tant, les que operen 

en un entorn més globalitzat. És a 

dir, són les que estan més obertes 

a la competència, mentre que les 

comarques que tenen sistemes 

productius més locals (no obertes 

a la competència) se situen a la 

part inferior del rànquing. 

En termes generals, cal dir que 

l’informe constata la desaccele-

ració econòmica iniciada aquest 

any 2008, que s’està traslladant 

també a les famílies, amb menor 

poder adquisitiu a causa de l’atur i 

les dificultats econòmiques. 

El Vallès Occidental torna a col-

locar-se al capdavant de les comar-

ques més competitives, després 

de perdre aquesta posició l’any 

2006 en benefici del Barcelonès. 

Destaca la millora de la comarca 

del Barcelonès, que ha recuperat 

quatre posicions i es col·loca en 

el segon lloc del rànquing. De fet, 

aquest 2008 la bonança del sec-

tor terciari i de serveis més avan-

çats ha beneficiat el creixement 

d’aquesta comarca, que està in-

fluenciada per la bona posició de 

Barcelona ciutat.

El Vallès Oriental manté posicions, 

en un context d’escàs creixement, 

especialment de les comarques 

més capdavanteres, on la tendèn-

cia generalitzada és de mantenir 

posicions o registrar lleugeres pèr-

dues. En termes generals, es veu 

que les diferències entre les 10 

primeres comarques són relativa-

ment escasses, i totes se situen 

en uns nivells relativament simi-

lars de competitivitat.
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 8 Taxa d’activitat: Població activa local estimada/població de 16-64 anys Padró 2008

1 Població Activa Local Estimada 
(PALE). Xarxa d’Observatoris de 

Desenvolupament Local de la 
Diputació de Barcelona

EVOLUCIÓ DE LA 
POBLACIÓ ACTIVA
En termes generals, constatem 

que l’increment demogràfic de la 

comarca segueix influint molt en el 

creixement de la població en edat 

activa, que treballa i/o vol treballar. 

Així, el volum de població activa i, 

encara de forma més acusada, el 

volum de població ocupada, ha 

crescut considerablement en els 

darrers anys. Entre 1996 i 2001, 

la taxa d’activitat ha passat del 

68% al 74% i, pel que fa a l’ocupa-

ció, la taxa ha passat del 56% al 

69%, increments notables que han 

estat deguts, d’una banda, a l’aug-

ment de la presència de les dones 

al mercat de treball normalitzat i, 

de l’altra, a l’augment de la pobla-

ció estrangera, una realitat que 

es repeteix en altres comarques. 

Aquest procés de creixement està 

estretament lligat a uns anys eco-

nòmicament bons i dinàmics pel 

que fa a l’evolució del mercat de 

treball. Malauradament, les darre-

res dades oficials disponibles per 

a l’àmbit local referents a l’activi-

tat i l’ocupació són les del Cens 

de 2001, la qual cosa implica que 

oficialment treballem amb unes 

taxes que, en realitat, ens queden 

clarament desfasades en un àmbit 

de creixement demogràfic tan clar 

com el que s’ha registrat aquests 

darrers anys.

En un intent de disposar de dades 

més actualitzades, cal que fem 

referència a un treball fet per la 

Xarxa d’Observatoris de Desenvo-

lupament Local de la Diputació de 

Barcelona (XODEL), un treball tèc-

nic amb el qual s’ha elaborat una 

nova metodologia per poder dispo-

sar de dades d’atur i taxes d’ac-

tivitat molt més acurades i reals. 

La Xarxa ha dissenyat i analitzat 

diferents mètodes de càlcul amb 

els quals disposar d’una dada 

estimada de població activa, i ha 

obtingut així una taxa d’atur molt 

més propera a la situació actual. 

Aquesta població activa es calcula 

basant-se en la mitjana de l’EPA 

provincial (les dades provincials 

i nacionals sí que estan disponi-

bles cada trimestre) de l’any actu-

al, i s’apliquen les taxes d’activitat 

provincial a cada grup d’edat de 

població activa municipal.

D’acord amb aquest mètode, la 

Població Activa Local Estimada 

(PALE) l’any 2008 al Vallès Ori-

ental suma un total de 211.372 

persones (s26% respecte a la po-

blació activa censal), i suposa una 

taxa d’activitat8 l’any 2008 que es 

situa ja en el 79%, 5 punts percen-

tuals més que l’any 2001. 

Per municipis, l’increment de la po-

blació activa d’acord amb la nova 

PALE ha estat considerable, i en la 

gran majoria de casos l’increment 

ha estat superior al registrat al con-

junt comarcal. Destaquen especi-

alment els municipis de Vilanova 

del Vallès (s83%) i Sant Esteve de 

Palautordera (s81%). Destaquen 

també els increments de població 

activa als municipis de la vall del 

Tenes (al voltant d’un 25-30% ), o 

municipis de la zona del Moianès 

com ara Castellcir (s50%) i Sant 

Quirze Safaja (45%) i, en general, 

tots els municipis comarcals, es-

pecialment els que en els darrers 

anys han vist créixer amb més for-

ça la seva població total.

La comarca segueix 
trobant-se en un con-

text de creixement 
demogràfic important, 

i de fet des de l’any 
2002 ha registrat un 
increment de pobla-
ció de prop 57.000 
persones. El Padró 

d’Habitants de l’any 
2008 situa la població 
comarcal en 386.465 

habitants.

En termes de població 
activa l’estimació de 
les dades per a l’any 
20081 situa el total 
d’actius en 211.372 
persones (un s26%  
respecte la població 
activa censal), amb 
una taxa d’activitat 

estimada que es situa 
en vora el 80%. A ni-
vell municipal, l’incre-

ment demogràfic en 
general i l’increment 

en el volum de pobla-
ció activa en particu-
lar, és palesa sobre-
tot en els municipis 
de dimensió mitjana 
(5.000-15.000 habi-

tants).
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    sTotal resp.

Municipi homes dones total Cens 2001

Aiguafreda 693 542 1.236 13,58%

L’Ametlla del Vallès  2.271 1.871 4.142 32,67%

Bigues i Riells 2.544 1.950 4.494 48,21%

Caldes de Montbui 4.970 3.901 8.871 23,04%

Campins 123 84 207 38,29%

Canovelles 5.305 3.605 8.911 35,05%

Cànoves i Samalús 839 608 1.446 41,67%

Cardedeu 4.759 3.924 8.683 31,46%

Castellcir 193 135 328 50,38%

Castellterçol 657 494 1.152 25,17%

Figaró-Montmany 309 213 522 18,66%

Fogars de Montclús 134 97 231 17,43%

Les Franqueses del Vallès  5.537 4.146 9.683 37,09%

La Garriga  4.189 3.558 7.747 30,05%

Granera 35 12 46 18,43%

Granollers 18.769 14.280 33.049 18,56%

Gualba 359 271 630 40,72%

La Llagosta  4.245 3.276 7.521 20,06%

Lliçà d’Amunt 4.167 3.238 7.405 29,64%

Lliçà de Vall 1.882 1.456 3.337 16,45%

Llinars del Vallès 2.662 2.089 4.751 27,22%

Martorelles 1.464 1.149 2.614 7,84%

Mollet del Vallès 16.405 12.670 29.075 14,61%

Montmeló 2.634 2.142 4.776 6,92%

Montornès del Vallès 4.889 3.530 8.419 21,40%

Montseny 101 71 172 24,28%

Parets del Vallès 5.478 4.112 9.591 19,23%

La Roca del Vallès  3.089 2.439 5.528 35,82%

Sant Antoni de Vilamajor 1.612 1.256 2.867 43,73%

Sant Celoni 5.017 3.850 8.867 45,79%

Sant Esteve de Palautordera 677 562 1.239 81,15%

Sant Feliu de Codines 1.731 1.263 2.995 32,86%

Sant Fost de Campsentelles 2.427 1.850 4.278 24,90%

Sant Pere de Vilamajor 1.169 926 2.095 43,80%

Sant Quirze Safaja 204 148 351 45,09%

Santa Eulàlia de Ronçana 1.970 1.571 3.541 35,21%

Santa Maria de Martorelles 254 187 441 26,71%

Santa Maria de Palautordera 2.670 1.985 4.655 45,41%

Tagamanent 93 64 157 41,24%

Vallgorguina 758 604 1.363 86,17%

Vallromanes 646 529 1.175 41,11%

Vilalba Sasserra 181 139 320 5,25%

Vilanova del Vallès 1.369 1.092 2.462 83,99%

Vallès Oriental 119.481 91.891 211.372 26,09%

T6 POBLACIÓ ACTIVA LOCAL ESTIMADA ALS MUNICIPIS DEL 
 VALLÈS ORIENTAL. VARIACIÓ RESPECTE AL CENS 2001

Font: elaboració 
pròpia i XODEL. 

Diputació de 
Barcelona.
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Granollers 2006 2007 2008 Var. 07/06 Var. 08/07

Turismes 28.365 29.066 29.466 2,47% 1,38%

Motos i ciclomotors 4.198 4.619 4.985 10,03% 7,92%

Camions i autobusos 3.953 4.162 4.292 5,29% 3,12%

Tractors i remolcs 1.078 1.208 1.295 12,06% 7,20%

Total 37.594 39.055 40.038 3,89% 2,52%

Turismes/1000 hab. 481 492 487 2,29% –0,98%

INDICADORS
DE CONSUM
En aquest apartat volem analitzar 

diversos indicadors que ens aju-

den a veure quina ha estat l’evolu-

ció del consum intern i la demanda 

de la població del Vallès Oriental. 

Com ja hem dit, estem en un con-

text de creixement demogràfic, la 

qual cosa es tradueix en canvis 

i increments en el consum ener-

gètic, en els residus generats, i 

també en altres variables que ens 

ajuden a analitzar la realitat socio-

econòmica comarcal.

Evolució del parc 
de vehicles
Pel que fa a les dades referents al 

parc de vehicles de tracció mecà-

nica, malgrat que no disposem de 

dades referents a tots els munici-

pis comarcals, sí que s’han analit-

zat les dades de les tres principals 

centralitats vallesanes: Sant Celoni, 

Mollet del Vallès i Granollers. 

En relació amb el padró de vehi-

cles censats, es constata un crei-

xement molt menor en el cens de 

vehicles, amb taxes de variació que 

en el cas del total de turismes en 

relació amb el nombre d’habitants 

esdevenen negatives (al voltant 

del –1% i del –0,3%) a Granollers 

i Mollet respectivament, a causa 

de la caiguda en la venda d’auto-

mòbils i vehicles per a ús privat, 

que es tradueix en un creixement 

molt més pausat del nombre de 

turismes i motors o ciclomotors 

censats (malgrat que aquest últim 

grup és el que més creix, prop del 

6% en els tres municipis). En ge-

neral, el total del parc de vehicles 

censats cau pràcticament entre 

un punt i un punt i mig percentual 

en tots els àmbits menys a Sant 

Celoni, a causa del creixement en 

el nombre de tractors i remolcs 

censats, que ha passat de 146 

l’any 2007 a 478 l’any 2008. El 

descens de les xifres s’emmarca 

dins d’un context estatal i català 

de retrocés en les vendes de ve-

hicles, les quals, entre desembre 

de 2007 i desembre de 2008, es 

van reduir en un 50%. D’aquesta 

manera, l’any 2008 les vendes 

de cotxes a l’Estat espanyol han 

sumat poc més de 1.161.000 uni-

tats, una xifra que significa el vo-

lum més baix dels darrers anys.

T7 EVOLUCIÓ DEL PARC DE VEHICLES. ANyS 2006-2008

Mollet del Vallès 2006 2007 2008 Var. 07/06 Var. 08/07

Turismes 22.723 23.297 23476 2,53% 0,76%

Motos i ciclomotors 3.191 3.518 3755 10,25% 6,31%

Camions i autobusos 2.684 2.734 2826 1,86% 3,26%

Tractors i remolcs 821 710 947 –13,52% 25,03%

Total 29.419 30.259 31004 2,86% 2,40%

Turismes/1000 hab. 439 454 452 3,22% –0,29%
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Electricitat i 
consum energètic
En aquest apartat s’analitzen 

les estadístiques facilitades per 

FECSA ENDESA referides al con-

sum energètic (potència) i als cli-

ents que serveix en els diversos 

municipis comarcals. Mantenim, 

com en anteriors informes, l’anà-

lisi comparativa d’altres anys, en 

aquest cas 2004. Val a dir que 

aquesta no és l’única empresa co-

mercialitzadora d’energia elèctrica 

del sector, 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 con-

sum domèstic o industrial, sí que 

podem fer una aproximació for-

ça bona a aquesta classificació. 

BT=<15 kw: subministraments de baixa tensió (ús domèstic, comerços petits, comunitats, etc.)

BT=>15 kw: subministraments de tensió superior a 15 kw (comerç i petita indústria)
Altres: enllumenat públic, subministraments de peatges en alta i baixa tensió, reg agrícola i 
grans indústries.

Font: informació facilitada pels 
mateixos ajuntaments.

Sant Celoni 2006 2007 2008 Var. 07/06 Var. 08/07

Turismes 6.450 6.697 7106 3,83% 6,11%

Motos i ciclomotors 1.329 1.418 1510 6,70% 6,49%

Camions i autobusos 1.311 1.487 1400 13,42% –5,85%

Tractors i remolcs 270 146 478 –45,93% 227,40%

Total 9.360 9.748 10.494  4,15% 7,65%

Turismes/1000 hab. 415 419 428 0,92% 2,31%

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 in-

dustrial). Com podem veure, bona 

part dels clients (81%) són llars i 

petits comerços, principalment, tot 

i que en termes de potència no su-

posen més que el 60% i pel que 

fa a l’energia/hora consumida no 

arriben al 30% del total. Així, en 

l’apartat d’altres, on es registra 

un pes molt petit de clients (3%), 

i on s’inclou el conjunt de grans 

indústries, peatges, etc. és on es 

consumeix més del 60% de l’ener-

gia elèctrica total. 

  Clients Potència kw Energia  kwh

BT=<15 kw 118.690 6264.92,9 483.366.555

BT=>15 kw 4.553 228.126,8 292.049.501

Altres 28.745 567.581,4 1.858.957.711

Total  151.988 1.422.201,10 2.634.373.767

T8 CONSUM D’ELECTRICITAT SEGONS USOS    

Font: dades facilitades per 
FECSA ENDESA. Estadístiques 
de cens de mercat. Any 2008.
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Finalment, si analitzem el consum 

d’electricitat als diversos munici-

pis comarcals, veurem, tal com es 

representa a la taula, un notable 

ascens d’aquest consum: a banda 

del fet que enguany Campins i Sant 

Pere de Vilamajor són municipis 

inclosos en l’estadística, el nom-

bre de clients al Vallès Oriental ha 

augmentat, entre els anys 2004 i 

2008, en pràcticament el 10% i la 

potència consumida ha variat en 

   2004  2008 Variació 2004-2008 (%)  

  Clients Potència kw Clients Potència kw Clients Potència kw  

Campins nd nd 300 1.812,30 – –  

Fogars de Montclús 275 1.896 294 2.195,00 6,91% 15,77%  

Gualba 793 5.564 941 7.813,90 18,66% 40,44%  

Montseny 278 1.565 301 1.742,90 8,27% 11,37%  

Sant Celoni 8.218 61.417 9.188 71.943,30 11,80% 17,14%  

Sant Esteve de Palautordera 1.162 7.193 1.363 8.995,40 17,30% 25,06%  

Santa Maria de Palautordera 4.165 30.109 4.665 34.593,30 12,00% 14,89%  

Vallgorguina 1.381 7.979 1.579 9.833,30 14,34% 23,24%  

Baix Montseny 16.272 115.723 18.631 138.929,40 14,50% 20,05%  

La Llagosta 6.447 47.124 6.529 48.660,60 1,27% 3,26%  

Martorelles 2.424 36.348 2.485 40.396,20 2,52% 11,14%  

Mollet del Vallès 24.121 158.453 25.087 172.388,40 4,00% 8,79%  

Montmeló 4.068 38.207 4.283 43.019,90 5,29% 12,60%  

Montornès del Vallès 6.995 71.840 7.646 77.917,90 9,31% 8,46%  

Parets del Vallès 7.661 92.862 8.502 106.795,30 10,98% 15,00%  

Sant Fost de Campsentelles 3.295 28.985 3.625 34.110,70 10,02% 17,68%  

Santa Maria de Martorelles 375 2.159 402 2.483,10 7,20% 15,01%  

Baix Vallès 55.386 475.979 58.559 525.772,10 5,73% 10,46%  

L’Ametlla del Vallès 1.601 14.186 1.849 18.408,20 15,49% 29,76%  

Bigues i Riells 2.310 13.157 2.440 14.256,90 5,63% 8,36%  

Caldes de Montbui 573 14.895 619 15.328,60 8,03% 2,91%  

Canovelles 3.503 36.610 3.820 39.325,30 9,05% 7,42%  

Cànoves i Samalús 1.403 6.644 1.509 7.695,60 7,56% 15,83%  

Cardedeu 7.904 58.558 8.738 68.402,20 10,55% 16,81%  

Figaró-Montmany 33 317 33 320,90 0,00% 1,23%  

Les Franqueses del Vallès 4.571 88.346 4.841 94.736,70 5,91% 7,23%  

La Garriga 1.201 21.961 1.263 22.219,00 5,16% 1,17%  

Granollers 15.874 160.787 16.239 176.117,70 2,30% 9,53%  

Llinars del Vallès 4.277 37.328 4.792 46.118,20 12,04% 23,55%  

Lliçà d’Amunt 6.819 40.272 7.082 44.523,00 3,86% 10,56%  

Lliçà de Vall 2.896 49.156 3.051 54.130,40 5,35% 10,12%  

La Roca del Vallès 3.921 43.138 4.447 57.385,80 13,41% 33,03%  

Sant Antoni de Vilamajor 2.583 17.416 2.988 22.561,50 15,68% 29,54%  

Sant Pere de Vilamajor nd nd 2.423 17.051,00 – –  

Sant Feliu de Codines 454 2.150 376 1.878,00 –17,18% –12,65%  

Santa Eulàlia de Ronçana 1.204 6.398 1.237 6.810,70 2,74% 6,45%  

Tagamanent 136 1.230 152 1.334,50 11,76% 8,50%  

Vallromanes 1.130 7.932 1.240 9.606,60 9,73% 21,11%  

Vilanova del Vallès 1.978 14.567 2.488 19.268,70 25,78% 32,28%  

MT DE GRANOLLERS 64.371 635.048 71.627 737.479,50 11,27% 16,13%  

T9 CONSUM D’ELECTRICITAT ALS MERCATS DE TREBALL DEL VALLÈS ORIENTAL. 
 TAULA COMPARATIVA 2004-2008
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  2004  2008 Variació 2004-2008 (%)  

  Clients Potència kw Clients Potència kw Clients Potència kw  

Aiguafreda 7 913 6 153,40 –14,29% –83,20%  

Castellcir 405 2.026 445 2.505,20 9,88% 23,65%  

Castellterçol 1.603 8.274 1.774 10.942,50 10,67% 32,25%  

Granera 112 446 114 502,90 1,79% 12,76%  

Sant Quirze Safaja 451 2.880 494 3.402,00 9,53% 18,13%  

Vilalba Sasserra 326 2.068 338 2.514,10 3,68% 21,57%  

Altres municipis 2.904 16.607 3.171 20.020,10 9,19% 20,55%  

Total  138.933 1.243.357 151.988 1.422.201,10 9,40% 14,38% 

Nota: enguany s’incorpora informació de Campins i Sant Pere de Vilamajor.

Font: dades facilitades per FECSA ENDESA. Estadístiques de cens de mercat. Any 2008.

un 14,3%, amb increments nota-

bles al conjunt d’altres municipis 

com també al Baix Montseny i al 

mercat de treball de Granollers, 

ambdós àmbits amb creixements 

per damunt de la mitjana comar-

cal. Des d’un punt de vista medi-

ambiental, cal destacar que les 

dades deixen clar que, més enllà 

del puntual increment del nombre 

de clients (directament derivat del 

creixement demogràfic de la nos-

tra comarca i de certs municipis 

en particular), destaca sobretot un 

increment considerable de la po-

tència consumida.

Residus9 
Durant l’any 2008 s’han generat 

190.545 tones de residus domès-

tics en l’àmbit dels municipis ges-

tionats pel Consorci de Residus 

del Vallès Oriental,10 un 4% menys 

que l’any anterior; això suposa un 

punt d’inflexió després d’un llarg 

període de creixement en la gene-

ració de residus.

La generació de residus domès-

tics per càpita també ha disminu-

ït molt, i ha passat d’1,45 kg per 

habitant i dia el 2007 a 1,36 kg 

per habitant i dia el 2008; tot això 

en un context de creixement de-

mogràfic al voltant del 2% en els 

municipis gestionats pel Consorci, 

que ha passat de 374.823 habi-

tants a 384.037 habitants. Podem 

parlar, doncs, d’una tendència no-

table a la disminució del volum de 

residus per càpita, la qual cosa 

és un element molt positiu, i més 

encara si ho comparem amb la 

mitjana catalana, situada en 1,56 

kg per habitant i dia (darrera dada 

disponible referent al 2007).

 9 Informació extreta del Consorci per a 
la Gestió dels Residus del Vallès Oriental: 

Resultats de la gestió de residus 2008, 
Granollers, febrer de 2009.

 10 El Consorci gestiona tots els municipis 
comarcals a excepció d’Aiguafreda
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Mercat 
de treball:
evolució de
l’ocupació, 
l’atur i la
contractació
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EVOLUCIÓ DE 
L’OCUPACIÓ. UN 
PRIMER COP D’ULL
Ja hem anat comentant que aquest 

2008 ha presentat un caràcter 

marcadament diferenciat entre 

el primer i el segon semestre de 

l’any. Així, les dades presenten 

una tendència molt més acusada 

a causa de la caiguda registrada 

durant els darrers mesos de l’any: 

creixement intens de l’atur, notable 

reducció del total de contractes i 

una lleugera baixada del volum de 

treballadors assalariats i el nom-

bre d’empreses ocupadores. En 

aquest context negatiu, la població 

autònoma presenta un creixement 

important. Comentàvem l’any pas-

sat que la creació d’activitat entre 

els autònoms havia crescut molt 

en aquests darrers anys, i que so-

vint l’opció del treball per compte 

propi era una opció decidida en-

front de la possible inestabilitat 

del mercat de treball, en poder tirar 

endavant un projecte propi. Així els 

anys 2006, 2007 i primers trimes-

tres del 2008 han estat períodes 

de creixement del nombre de tre-

balladors autònoms, una tendèn-

cia trencada el darrer trimestre 

de l’any. Així, entre els mesos de 

setembre i desembre el nombre de 

treballadors autònoms ha registrat 

un descens de 326 ocupats.

El mateix es pot dir pel que fa a 

l’atur. Així, si bé en termes glo-

bals l’any 2008 s’ha tancat amb 

18.601 aturats, la tendència de 

les dades s’ha accelerat clarament 

a partir del darrer trimestre: entre 

els mesos d’octubre, novembre i 

desembre l’increment de l’atur ha 

registrat una variació mensual per 

damunt del 7%, i la xifra absolu-

ta d’aturats ha crescut en unes 

1.500 persones cada mes. El mes 

de desembre de 2008 s’ha tancat 

amb 24.524 aturats, 9.000 perso-

nes més que al gener.

Aquest increment de l’atur, acce-

lerat els darrers mesos de l’any, 

també es reflecteix en la contrac-

tació. Val la pena comparar-ho 

amb calma amb el que va passar 

l’any passat, i així veurem com el 

gener de l’any 2008 la contracta-

ció va presentar unes xifres pràcti-

cament idèntiques a les de gener 

de 2007, i fins i tot el mes d’abril 

de 2008 el total de contractes va 

ser superior al que s’havia regis-

trat un any abans, però a partir del 

segon semestre de l’any la diferèn-

cia de les dades ha augmentat, 

especialment al darrer trimestre, 

quan la caiguda de la contractació 

(i per tant, la manca de creació 

d’ocupació) s’ha accelerat. Amb 

les dades de gener i febrer de 

2009 constatem que aquesta di-

ferència encara s’agreuja més.

Font: Diputació de Barcelona.
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G6 EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I L’ATUR. ANy 2008

Pel que fa a l’evolució 
del mercat de tre-
ball es constata un 

fort diferencial entre 
les dades del primer i 
segon semestre, amb 
una caiguda de l’acti-
vitat i increment de 
la desocupació con-

centrada en els dar-
rers mesos de l’any: 
així, entre els mesos 

d’octubre, novembre i 
desembre l’increment 
de l’atur ha registrat 
una evolució mensual 

per damunt del 7%. El 
mes de desembre de 

2008 s’ha tancat amb 
24.524 aturats, nou 

mil persones més que 
al gener.
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En els apartats següents anirem 

comentant les característiques 

de l’atur a la comarca, i deixarem 

l’anàlisi municipal per a la part final, 

on, com ja hem comentat, de forma 

monogràfica mirarem de manera 

més atenta l’evolució i les caracte-

rístiques de les diferents variables 

analitzades als diversos àmbits te-

rritorials del Vallès Oriental.

L’ATUR GLOBAL, 
GÈNERE I NIVELLS 
D’INSTRUCCIÓ
L’any 2008 l’atur s’ha caracteri-

tzat principalment per un creixe-

ment considerable, especialment 

concentrat als darrers mesos de 

l’any i amb una tendència molt 

clara a igualar les xifres dels dos 

sexes, és a dir, l’increment de 

l’atur l’any 2008 s’ha concentrat 

especialment entre els homes, 

un col·lectiu en què ha augmen-

tat la xifra de persones desocu-

pades fins a igualar la de les do-

nes. D’una manera molt clara ho 

podem veure en el gràfic 6: si bé 

al principi de l’any es mantenia la 

distància entre homes i dones pel 

que fa al volum d’aturats, a partir 

del mes de setembre l’aproximació 

  Font: Departament de Treball.

G7 EVOLUCIÓ MENSUAL DE L’ATUR. 2008

homes

dones

total

gener

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

febrer març abril maig juny juliol agost setm. oct. nov. des.

30.000

entre les xifres és evident. Això es 

deu, com ja hem vist pel context 

català, al fet que la desocupació 

ha afectat especialment els sec-

tors productius més fortament 

masculinitzats.

Pel que fa als nivells d’instrucció, 

l’any 2008 una de cada quatre per-

sones aturades (25%) respon al 

perfil de treballador o treballadora 

amb nivell d’estudis baix o sense 

estudis, majoritàriament amb estu-

dis primaris o formació professio-

nal de primer grau. Les persones  

aturades amb educació general 

i formació professional suposen 

més de la meitat dels aturats, 

amb una proporció similar entre 

sexes. Entre els nivells formatius 

més alts, a partir de la categoria 

de tècnics i professionals de su-

port, es constata un augment de 

l’atur femení, tot i que en termes 

globals el pes de les persones atu-

rades amb nivell formatiu secun-

dari i superior és relativament baix 

(poc més del 10%). Així, de les 

4.634 persones aturades aquest 

any 2008, un 80% són persones 

amb nivell d’instrucció baix.
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L’ATUR PER 
BRANqUES 
D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA
Aquest 2008, la desacceleració 

econòmica i l’augment de la des-

ocupació, fenòmens que s’han vist 

agreujats a partir del mes de set-

embre, han provocat un augment 

important de l’atur, especialment 

en la indústria manufacturera, 

en activitats de serveis empresa-

rials, immobiliàries i de lloguer, el 

comerç al detall i la construcció. 

De fet aquestes quatre activitats 

concentren prop del 60% dels atu-

rats totals de la comarca. També 

ha crescut de forma notable l’atur 

entre les persones sense ocupa-

ció anterior (SOA), fet que té molt 

a veure amb la incorporació al 

mercat de treball de persones que 

no estaven treballant ni buscant 

feina, però que en l’actual context 

econòmic necessiten treballar o 

posar-se en disposició de fer-ho 

per ajudar l’economia familiar. 

    % resp.

 Home Dona Total aturtotal

Agricultura, ramaderia i pesca 155   39   194   1,04%

Indústria extractiva 15   7   22   0,12%

Indústria manufacturera 2.206   2.721   4.927   26,49%

Sub. elèctric, gas, aigua, act. gestió de residus 17   16   33   0,18%

Construcció 1.537   192   1.729   9,30%

Comerç i reparacions 666   1.426   2.092   11,25%

Hostaleria 214   506   720   3,87%

Transport, comunicacions i emmagatzematge 277   184   461   2,48%

Activitats financeres i d’assegurances 34   73   107   0,58%

Serveis empreses, act. immobiliàries i lloguer* 2.478   3.495   5.973   32,11%

Administració púiblica, defensa i SS 94   156   250   1,34%

Educació  35   153   188   1,01%

Act. sanitàries i de serveis socials 38   276   314   1,69%

Act. artístiques, recreatives  i altres serveis** 224   581   805   4,33%

Activitats de les llars 20   40   60   0,32%

Organismes extraterritorials 1   2   3   0,02%

SOA 291   431   722   3,88%

Total   8.303   10.298   18.601   100,00%

T11 ATUR PER ACTIVITATS ECONÒMIqUES. ANy 2008

* S’hi inclouen les següents 
activitats: immobiliària, lloguer de 

maquinària, act. informàtiques, 
act. de recerca i desenvolupament, 

altres act. empresarials.

** S’hi inclouen: act. de saneja-
ment públic, act. associatives, act. 

culturals i d’esbarjo, altres activitats 
diverses de serveis personals.

Font: Departament de Treball.

l’increment de l’atur 
ha afectat especial-
ment els homes, la 

qual cosa provoca una 
major similitud en-

tre la xifra d’homes i 
dones aturats: l’any 

s’ha tancat amb 8.303 
homes i 10.298 dones 

a l’atur. L’any 2007 
la diferència entre el 

total d’homes i dones 
aturats era de prop 

3.000 dones més.

 Home Dona Total

Sense estudis  108 46 154

Estudis primaris complets 903 935 1.838

Estudis primaris incomplets 606 335 941

Programes de formació professional  623 1.116 1.739

Educació general  5.280 6.484 11.764

Tècnics i professionals superiors  377 721 1.098

Universitaris de primer cicle  168 286 454

Universitaris de segon i tercer cicle  234 367 601

Altres estudis postsecundaris 4 8 12

Total 8.303 10.298 18.601 

T10 ATUR PER NIVELLS FORMATIUS. 2008

Font: Departament de Treball.
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L’ATUR PER GRUPS 
PROFESSIONALS 
L’atur s’ha centrat sobretot en tres 

ocupacions principals, al voltant 

del sector de la indústria manufac-

turera, la construcció i activitats de 

comerç. Així, un 15% dels aturats 

s’han inscrit com a personal no 

qualificat, i bàsicament han estat 

peons de la indústria manufacture-

ra, subgrup en el qual s’ha regis-

trat un volum de 4.645 persones 

aturades (el 60% de les quals són 

dones), i peons de la construcció 

(bàsicament homes). La caiguda 

de l’activitat en el sector de la 

construcció també es fa palesa 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 o activitats associades, 

com ara pintors, etc., que en to-

tal sumen un 7% dels aturats to-

tals, també bàsicament homes. 

Els treballadors qualificats de la 

indústria així com els operadors 

de maquinària (hem de destacar 

la forta presència de dones en 

aquest col·lectiu) són grups espe-

cialment afectats per la caiguda 

de l’activitat. Finalment, també cal 

destacar el volum de persones atu-

rades entre els tècnics i professio-

nals de suport  i l’important volum 

de desocupats en activitats vincu-

lades al comerç. Dins d’aquest da-

rrer grup sí que destaca l’important 

pes de l’atur femení, també impor-

tant en la categoria d’empleats de 

neteja i servei domèstic.

  Home Dona Total

Membres del poder i directius de l’administració 0 0 0

Directors d’empresa > 10 assalariats 198 63 261

Gerents d’empresa de comerç < 10 assalariats 2 1 3

Gerents d’hotel i restauració < 10 assalariats 2 2 3

Gerents d’altres empreses < 10 assalariats 10 2 12

Gerents d’empresa de comerç sense assalariats 0 0 0

Gerents d’empresa d’hoteleria sense assalariats 0 0 0

Gerents d’altres empreses sense assalariats 18 2 20

Prof. de ciències pures i enginyeria, 2n i 3r cicle 69 14 84

Prof. de ciències naturals i sanitat, 2n i 3r cicle 12 22 34

Prof. d’ensenyament de 2n i 3r cicle 21 52 74

Prof. de dret 8 9 17

Prof. d’org. d’empresa i ciències socials, 2n i 3r cicle 28 78 106

Escriptors, artistes i altres, 2n i 3r cicle 21 25 46

Prof. de ciències pures i enginyeria, 1r cicle 56 13 69

Prof. de ciències naturals i sanitat, 1r cicle 4 25 28

Prof. d’ensenyament, 1r cicle 9 52 61

Altres prof., 1r cicle 9 50 60

Tècnics de ciències físiques, químiques i enginyeria 379 184 564

Tècnics de ciències naturals i sanitat 17 92 108

Tècnics d’educació infantil i instructors de conducció 3 24 27

Prof. de suport operacions financeres i comercials 325 156 481

Prof. de suport gestió administrativa 31 169 199

Altres tècnics i prof. de suport 73 157 230

T12 ATUR REGISTRAT SEGONS OCUPACIÓ. ANy 2008

Per nivell d’instrucció, 
1 de cada 4 persones 

aturades respon al perfil 
de treballador o treba-
lladora amb nivell d’es-
tudis baix o sense es-
tudis, majoritàriament 
amb estudis primaris o 

formació professional de 
primer grau.

Les principals activitats 
afectades per l’incre-

ment de la desocupació 
han estat, per aquest 
ordre: els serveis a les 
empreses2, activitats 
immobiliàries i de llo-
guer; la indústria ma-
nufacturera; el comerç 

i reparacions així com la 
construcció. 

2 Aquí s’inclouen un seguit 
d’activitats com ara: 

serveis tècnics d’arquitectura 
i enginyeria, serveis jurídics, 

notaries, publicitat, vigilància i 
seguretat, etc.
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  Home Dona Total

Empleats de serveis comptables, financers i de transport 99 188 287

Empleats de biblioteques i serveis de correus 10 19 30

Operadors de màquines d’oficina 191 1.594 1.785

Aux. administratius sense atenció al públic  0 0 0

Aux. administratius amb atenció al públic  1 1 2

Empleats d’ag. de viatges i similars, amb atenció al públic 13 278 291

Caixers, taquillers i similars, amb atenció al públic 8 108 117

Treb. de serveis de restauració 156 260 416

Treb. de serveis personals 29 602 631

Treb. de serveis de protecció i seguretat 29 5 34

Dependents de comerç i similars 97 955 1.051

Treb. qualificats agrícoles 67 15 82

Treb. qualificats ramaders 4 2 6

Treb. qualificats d’altres activitats agràries 11 2 13

Pescadors i treb. qualificats piscícoles 2 0 2

Encarregats d’obra i altres de la construcció 42 1 42

Treb. d’obres estructurals de construcció 813 6 819

Treb. d’acabats de la construcció i pintors 367 8 375

Encarregats de metal·lúrgia i caps de taller mecànic 26 0 26

Treb. de les indústries extractives 3 0 3

Soldadors, planxistes, ferrers i similars. 224 19 243

Mecànics i ajustadors de maquinària, equips elèctrics 330 5 335

Treb. d’arts gràfiques, artesans tèxtils i similars 52 38 89

Treb. de la indústria d’alimentació, begudes i tabac 37 39 75

Treb. de la fusta, tèxtil, confecció, pell i calçat 116 148 264

Caps d’equip i encarregats d’instal·lacions fixes 12 1 13

Operadors d’instal·lacions industrials fixes 152 60 212

Encarregats i operadors de màquines fixes 41 13 54

Operadors de màquines fixes 434 545 978

Muntadors i engalzadors 133 169 302

Maquinista de locomotora, operador de maquinària, 

mariners 219 8 227

Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera 369 19 389

Treb. no qualificats del comerç 3 17 20

Empleats domèstics i personal de neteja d’edificis 82 910 993

Conserges d’edificis, netejavidres i vigilants 59 30 89

Altres treb. no qualificats en altres serveis 9 7 17

Peons agraris i pesquers 81 7 87

Peons de mineria 1 0 2

Peons de construcció 529 4 533

Peons d’indústries manufactureres 1.701 2.944 4.645

Peons de transport i descarregadors 458 78 535

Forces armades 1 0 1

Total Vallès Oriental 8.303 10.298 18.601

Cal destacar també 
l’increment dels atu-
rats entre les perso-

nes sense ocupació an-
terior (SOA), en molts 

casos es detecta la 
voluntat d’incorporar-

se al mercat de tre-
ball de persones que 
no estaven buscant 

feina de forma activa 
però que en l’actual 
context econòmic es 
decideixen a intentar 
treballar de manera 

més formal per ajudar 
a l’economia familiar.
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CONTRACTACIÓ 
REGISTRADA
Si l’any 2006 l’augment de la con-

tractació va ser gairebé d’un 8% 

respecte a l’any anterior, la dinà-

mica de l’any 2007 ja va ser molt 

més moderada, amb un petit incre-

ment de la contractació que en xi-

fres absolutes es va situar en 564 

contractes més que l’any anterior i 

que en termes relatius suposa una 

variació al voltant del 0,4%. L’any 

2008 el volum total de contractes 

fets va ser de 147.277, 22.454 

menys que l’any anterior, és a dir, 

una caiguda relativa de la contrac-

tació del 15,25%. De fet, podríem 

dir, en termes d’activitat i ocupa-

ció, que on primer s’ha fet visible 

la crisi ha estat en l’escassa crea-

ció d’ocupació. Ens expliquem: si 

al llarg de l’any 2008 les dades 

d’atur han evolucionat de forma 

molt més moderada, i s’han in-

crementat significativament els 

darrers tres o quatre mesos de 

l’any, la contractació ha registrat 

una caiguda important al llarg de 

l’any, especialment pel que fa al 

volum de contractes de tipus tem-

poral. Per tant, la desacceleració 

i crisi econòmica que ens envolta 

s’ha començat a reflectir sobre-

tot en aquesta primera etapa que 

suposa el 2008 amb l’escassa o 

nul·la creació d’ocupació, que ha 

derivat més tard en la caiguda de 

l’activitat i un increment notable 

de l’atur.

Així, en total, l’any 2008 s’han 

registrat 124.823 contractes, 

64.666 signats per homes (el 

51% del total) i 60.157 per dones 

(el 48% restant). Cal destacar que 

entre els homes el percentatge de 

contractes registrats respecte al 

total ha caigut un parell de punts 

percentuals, mentre que en el cas 

de les dones hi ha hagut un lleuger 

augment (1 pp.). Així, la caiguda de 

la contractació en sectors bàsica-

ment masculins tendeix a igualar 

la proporció de contractació entre 

sexes. Si fem l’anàlisi des del punt 

de vista dels sectors d’activitat, 

cal dir que el sector serveis, que 

concentra tres quartes parts dels 

contractes totals, és el que en 

xifres absolutes ha registrat una 

pèrdua més gran de contractes, 

especialment després dels mesos 

d’estiu. En termes relatius, però, 

la construcció (–21,5%) i el sector 

industrial (–20,4%) són els dos 

sectors amb pèrdues de contrac-

tes més notables. La caiguda de 

la contractació en aquests dos 

sectors és una dinàmica que se-

gueix la mateixa tònica registrada 

al conjunt de la regió metropoli-

tana o a tot Catalunya. Val a dir, 

però, que en el cas català la caigu-

da de l’activitat en el sector de la 

construcció és molt més acusada 

(–25%) i lleugerament més suau 

pel que fa al sector industrial (–

20%). L’àmbit metropolità registra 

pèrdues més similars al conjunt 

comarcal. La diferència clau en 

aquests tres àmbits es troba en 

el pes del sector serveis, prepon-

derant a la nostra comarca, i que 

registra una caiguda en la contrac-

tació del 13%, quan en els altres 

dos àmbits aquesta caiguda tot 

just es situa en una xifra similar 

al 9%. Això també provoca que, en 

conjunt, la caiguda de la contrac-

tació al Vallès Oriental sigui més 

elevada que al conjunt català o 

metropolità.

Pel que fa a la con-
tractació, l’any 2008 
el total de contrac-
tes es va situar en 

147.277, 22.454 menys 
que l’any anterior, 

la qual cosa significa 
una caiguda relativa 

de la contractació del 
15,25%. En aquest 
sentit, abans de la 

destrucció de llocs de 
treball el que s’ha de-
tectat és una escassa 

capacitat per crear 
ocupació, i per tant ja 
des dels primers me-

sos de l’any 2008 s’ha 
observat una reduc-

ció en la xifra de nous 
contractes.

L’escassa contracta-
ció ha afectat tant 

els contractes tem-
porals com indefinits, 
tot i que a la nostra 
comarca (contrària-

ment al que ha passat 
a l’àmbit metropolità 
o català) es detecta 
una caiguda més ac-

celerada dels primers. 
S’han vist especial-
ment afectades per 

la caiguda de la con-
tractació les modali-
tats d’eventuals per 
circumstàncies de la 

producció i contractes 
d’obra i servei.
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    2008 Variació respecte a 2007

    Vallès Oriental RMB Catalunya Vallès Oriental RMB Catalunya

Per sexe Homes 60.157 888.217 1.290.496 –22,99% –12,18% –13,53%

  Dones 64.666 898.986 1.231.396 –6,50% –9,03% –10,02%

Distribució segons  Agricultura 672 10.452 55.441 –17,85% 5,52% 7,08%

activitat econòmica Indústria 16.475 115.814 183.199 –20,63% –19,03% –18,77%

 Construcció 11.034 154.955 249.563 –21,47% –20,72% –25,48%

 Serveis 96.642 1.505.982 2.033.689 –13,44% –8,79% –9,56%

  < de 19 anys 10.967 127.798 195.472 –24,53% –23,99% –23,40%

  de 19 a 24 anys 23.638 368.777 501.884 –17,39% –13,32% –14,52%

Edat de 25 a 29 anys  23.063 365.422 503.062 –20,76% –12,49% –14,07%

  de 30 a 45 anys 49.828 678.664 966.770 –11,45% –6,83% –8,32%

  > de 45 anys 17.427 246.542 354.704 –7,07% –5,19% –6,31%

  CCO 1 610 10.070 12.564 6,83% –11,19% –10,54%

  CCO 2 5.375 168.452 204.874 –8,35% 7,77% 6,33%

  CCO 3 11.000 205.626 273.504 2,15% 0,91% 0,73%

  CCO 4 10.392 201.051 260.422 –9,76% –15,65% –16,67%

OCUPACIO 1 CCCO 5 17.106 429.087 602.919 10,42% 0,07% –1,64%

  CCCO 6 439 4.789 13.297 –37,11% –29,42% –29,41%

  CCCO 7 9.409 123.770 209.500 –13,42% –14,92% –18,23%

  CCCO 8 13.406 111.450 162.958 –11,28% –11,46% –13,73%

  CCCO 9 56.802 530.989 778.386 –24,10% –21,03% –20,51%

  CCCO 10 284 1.919 3.468 –81,72% –81,74% –75,28%

Grandària de  menys de 50 treb. 46.136 718.159 1.148.320 –16,55% –12,31% –13,17%

l’empresa de 51 a 1.000 45.768 689.904 868.147 37,74% –7,94% 7,18%

 més de 1.000 32.126 365.724 483.935 –44,53% –12,31% –31,38%

 Sense especificar 793 13.416 21.031 –6,60% –5,22% –8,85%

Total   124.823 1.787.203 2.521.892 –15,25% –10,62% –11,85% 

T13 CONTRACTACIÓ REGISTRADA AL VALLÈS ORIENTAL I ÀMBITS SUPERIORS. 2008

Font: Departament de Treball.

La caiguda de la contractació afec-

ta de forma clara tant els contrac-

tes temporals com els indefinits, 

tot i que en el cas de la nostra co-

marca es visualitza de forma molt 

més clara la caiguda de la contrac-

tació temporal (–15,58%), mentre 

que a l’àmbit metropolità o ca-

talà la reducció de contractes en 

l’àmbit temporal es situa al voltant 

de l’11%. Les modalitats de con-

tractació que cauen de forma més 

clara són: foment de la contracta-

ció indefinida, eventuals circums-

tàncies de la producció, contrac-

tes d’obra o servei o ordinaris per 

temps indefinit. En aquest sentit, 

doncs, les activitats econòmiques 

que durant l’any presenten puntes 

de més treball per augments de la 

producció o similar, enguany s’han 

vist afectades per la caiguda de 

l’activitat i el consum, la qual cosa 

ha fet que no s’hagi donat aques-

ta necessitat de mà d’obra extra, 

i per això en bona part veiem una 

caiguda de la contractació molt 

més conjuntural.
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  Xifres absolutes  Variació respecte a 2007

  Vallès Oriental RMB Catalunya Vallès Oriental RMB Catalunya

  Total Total Total Total Total Total

Ordinari temps indefinit 8.755 151.673 212.711 –14,99% –7,80% –8,95%

Indefinit minusvàlid 124 1.602 2.391 –8,06% –17,23% –19,95%

Foment de la contractació indefinida 4.236 67.654 96.145 –23,96% –24,63% –26,27%

Convertits en indefinits 8.857 116.178 174.540 –6,76% –8,30% –8,64%

Total indefinits 21.972 337.107 485.787 –13,36% –11,40% –12,32%

Percentatge 14,92% 16,86% 16,98% 2,21% –0,87% –0,53%

Pràctiques 317 7.501 9.445 –23,34% –18,41% –17,65%

Temporals bonificats minusvàlid 154 1.867 2.824 –24,68% –10,23% –10,23%

Obra o servei 45.676 609.876 878.040 –14,66% –11,10% –11,51%

Eventuals circumstàncies producció 67.371 799.116 1.167.517 –17,87% –15,46% –16,71%

Interinitat 10.710 227.068 291.873 –7,93% 7,34% 5,47%

Substitució jubilació 64 anys 14 93 173 –28,57% 55,91% 39,88%

Jubilació parcial 246 3.621 5.360 73,17% 32,37% 30,39%

Relleu 314 4.382 6.608 43,63% 20,20% 16,21%

Formació 391 4.246 7.260 –31,20% –10,41% –4,06%

Inserció 0 0 0 nd nd nd

Altres 112 4.720 6.018 –9,82% 10,40% 8,89%

Total temporals 125.305 1.662.490 2.375.118 –15,58% –10,46% –11,75%

Percentatge 85,08% 83,14% 83,02% –0,39% 0,18% 0,11%

Total 147.277 1.999.597 2.860.905 –15,25% –10,62% –11,85%

T14 MODALITAT DE CONTRACTACIÓ. VALLÈS ORIENTAL, RMB I CATALUNyA. 2008

Font: Departament de Treball.  

ATUR I 
CONTRACTACIÓ 
DE LA POBLACIÓ 
ESTRANGERA
Durant l’any 2008, el nombre 

d’aturats estrangers ha sumat un 

total de 2.657 persones, una xifra 

que significa també per a aquest 

col·lectiu un increment considera-

ble de l’atur, en més de 1.300 per-

sones més que l’any anterior. El 

percentatge d’aturats estrangers 

respecte al total s’ha incrementat 

en 5 pp respecte a l’any passat, i 

ara el 14% dels aturats totals són 

de nacionalitat estrangera, amb 

un predomini clarament masculí: 

s’han registrat un total de 1.891 

homes i 766 dones. Respecte als 

aturats totals, el 10% dels aturats 

masculins són de nacionalitat es-

trangera i poc més del 4% de les 

dones aturades són estrangeres. 

L’atur entre les persones de nacio-

 Vallès Oriental RMB Catalunya

Atur registrat 2.657 34.699 58.352

Homes 1.891 23.156 39.905

Dones 766 11543 18.447

% total d’aturats 14,29% 15,18% 17,49%

Homes 22,78% 21,56% 25,00%

Dones 7,44% 9,52% 10,60% 

  

T15 ATUR REGISTRAT ENTRE PERSONES ESTRANGERES. ANy 2008

Font: Departament 
de Treball.
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nalitat estrangera també ha aug-

mentat considerablement en els 

tres darrers mesos de l’any.

La contractació registrada entre 

els estrangers també ha caigut 

considerablement; així, si l’any 

2007 el total de contractes havia 

estat de 40.477 (que significava 

un increment de l’11,3% respecte 

al 2006), el 2008 ha registrat una 

pèrdua important de contractació, 

que ha caigut en pràcticament un 

20%, i s’ha situat, en xifres absolu-

tes, en només 32.605. La caiguda 

de la contractació, com l’increment 

de l’atur, ha afectat especialment 

els homes.

  Vallès Oriental RMB Catalunya

Contractació 32.605 498.709 755.672

Homes 21.759 295.788 470.262

Dones 10.846 202921 285.410

% contractació total 26,12% 27,90% 29,96%

Homes 33,65% 33,30% 36,44%

Dones 18,03% 22,57% 23,18%

Contractació per sectors 32.605 498.709 755.672

Agricultura 388 5.958 42.628

Indústria 3.965 26.429 47.189

Construcció  5.695 83.988 131.244

Serveis 22.557 382.334 534.611

La caiguda de la contractació en-

tre la població d’origen estranger 

està condicionada per la desacce-

leració del sector de la construc-

ció i la davallada dels serveis. A 

Catalunya i la RMB la desocupació 

de la població d’origen estranger 

ha estat relativament menor, amb 

una caiguda de contractació que a 

l’àmbit metropolità es situa en el 

8% i a l’àmbit català en l’11%.   

T16 CONTRACTACIÓ REGISTRADA ENTRE LA POBLACIÓ 
 ESTRANGERA. 2008

Font: Diputació de Barcelona.    

Entre la població d’ori-
gen estranger l’incre-

ment de l’atur també ha 
estat notable i s’han re-
gistrat 2.657 persones 

en aquesta situació (14% 
dels aturats totals). La 
contractació registrada 

entre les persones d’ori-
gen estranger també ha 
caigut el 20% respecte 

l’any passat.
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Anàlisi 
monogràfica:
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EL CONTEXT 
ECONÒMIC DE LA 
COMARCA L’ANy 
2008. PRIMERS 
SÍMPTOMES DE 
DESACCELERACIÓ   
El context econòmic que ha vis-

cut la comarca els darrers mesos 

de l’any 2008, i que s’allarga i 

agreuja aquest any 2009, és un 

element prou important per merèi-

xer una anàlisi concreta. Per això, 

en aquest informe de conjuntu-

ra intentarem analitzar amb més 

profunditat les dades de mercat 

de treball, activitat econòmica i 

estructura productiva del Vallès 

Oriental i, molt especialment, dels 

seus municipis. En els apartats 

anteriors hem analitzat la comarca 

amb relació als seus àmbits supe-

riors, especialment àmbit metro-

polità o català. En aquest apartat 

analitzarem la dinàmica registrada 

als diferents municipis de la co-

marca, i intentarem precisar més 

bé què es desprèn dels resultats. 

REGULACIONS 
D’OCUPACIÓ I 
SINISTRALITAT 
LABORAL
A Catalunya, l’any 2008, el total 

d’expedients de regulació acabats 

ha estat de 891, una xifra que 

suposa un increment de més del 

60% pel que fa a l’any 2007. Val 

a dir que aquest increment en el 

nombre d’expedients s’ha concen-

trat especialment a partir del se-

gon semestre de l’any 2008 i s’ha 

accelerat entre els mesos d’octu-

bre, novembre i desembre: de fet, 

en aquests darrers tres mesos 

de l’any s’han concentrat vora el 

45% dels expedients de regulació 

totals. Aquests expedients han 

afectat un volum de 43.127 tre-

balladors, el 75% dels quals han 

estat homes (en xifres absolutes, 

un total de 32.284 treballadors). 

També l’evolució temporal indica 

que en els darrers tres mesos de 

l’any 2008 es va accelerar el nom-

bre d’expedients de regulació, així, 

més del 55% dels treballadors 

afectats van perdre la feina entre 

octubre i desembre de 2008. En 

termes generals, podem dir que 

els primers trimestres de l’any 

2008 anaven seguint una tendèn-

cia similar a la que veiem l’any 

2007, de moderació pel que fa al 

nombre d’expedients de regulació 

i destrucció d’ocupació, moderació 

trencada el darrer trimestre.

 

A la demarcació territorial de 

Barcelona s’han concentrat vora 

el 80% del total d’expedients, que 

han afectat un volum de 28.203 

treballadors; aquesta xifra repre-

senta el 60% dels afectats en el 

conjunt català. També es constata 

un predomini clarament masculí 

pel que fa als treballadors afec-

tats pels expedients.

Al Vallès Oriental l’any 2008 es 

van registrar 66 expedients de 

regulació, que afectaren un total 

de 1.829 treballadors, dels quals 

1.163 són homes i 666 són do-

nes. Hem de tenir en compte que 

quinze d’aquests expedients es 

van registrar durant els primers 

sis mesos de l’any, i que en nom-

bre de treballadors afectats ja 

s’arribava a una xifra superior a la 

de tot l’any 2007.  Aquesta xifra 

suposa un increment considerable 

en relació amb l’any 2007, quan el 

total d’expedients es va situar en 

29. Val a dir que les xifres de l’any 

passat ja indicaven cert trenca-

ment davant la tendència positiva 

dels anys 2005 i 2006, i, per tant, 

En l’àmbit de les re-
gulacions d’ocupació, 

l’any 2008 es va tan-
car amb 66 expedi-
ents, que afectaren 
1.829 treballadors. 

Aquesta xifra suposa 
un increment conside-

rable  respecte l’any 
2007, i de fet en els 

primers sis mesos de 
l’any 2008 la xifra de 
treballadors afectats 
ja va doblar pràctica-
ment el total de tre-
balladors afectats al 

llarg l’any passat.
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el 2007 es pot analitzar, com ja 

hem dit en altres punts d’aquest 

informe, com l’any que tancava 

una etapa de bonança i creixe-

ment econòmic a la comarca. 

Davant del context de destruc-

ció d’ocupació que constatem en 

aquests darrers mesos de l’any 

2008 (que s’aguditza aquests pri-

mers mesos del 2009), val la pena 

ampliar la perspectiva històrica en 

l’anàlisi de dades. A la taula se-

güent s’adjunta el resum de les 

dades d’expedients de regulació i 

treballadors afectats a les set co-

marques que conformen la regió 

metropolitana durant el període 

1990-2008. Com podreu veure, 

en totes les comarques el context 

de crisi econòmica viscut els pri-

mers anys 1990 (especialment 

1992/93 i 1994) va fer créixer 

les xifres d’expedients de regula-

ció i treballadors desocupats. Val 

a dir que durant aquests 18 anys 

analitzats es constata una prime-

ra etapa de crisi, que dura fins a 

la meitat dels anys 1990; a partir 

d’aquí i fins més enllà de la prime-

ra meitat de la dècada del 2000, 

les xifres han estat globalment bo-

nes, amb una reducció important 

de la desocupació, malgrat que hi 

ha hagut anys puntuals de petits 

increments en el nombre de treba-

lladors afectats per expedients de 

regulació.

 Expedients

 Alt Baix    Vallès Vallès

 Penedès Llobregat Barcelonès Garraf Maresme Occidental Oriental

1990 14 98 651 24 60 229 54

1991 16 142 985 25 108 275 94

1992 18 259 1.037 22 109 314 103

1993 44 517 2.333 42 254 702 283

1994 26 296 1.481 24 141 402 176

1995 9 111 459 14 41 131 61

1996 8 88 398 8 42 116 41

1997 4 59 300 10 32 105 36

1998 5 47 228 1 19 74 27

1999 2 31 215 4 21 69 31

2000 2 38 227 4 15 58 25

2001 5 65 269 5 21 78 35

2002 11 66 301 7 23 106 39

2003 5 83 233 9 23 102 38

2004 8 60 215 5 22 103 36

2005 11 75 157 7 43 88 29

2006 7 46 160 6 24 65 23

2007 4 44 161 12 28 81 27

2008 24 111 222 16 29 149 66

T17 REGULACIONS D’OCUPACIÓ I TREBALLADORS AFECTATS.  
 EVOLUCIÓ 1990-2008

Durant el període que 
abasta des del 1990 
fins a 2008 es cons-

tat una primera etapa 
de crisi a meitat dels 

anys 90, especial-
ment durant el trienni 

1992-1994, anys en 
els quals el nombre 

d’expedients i els tre-
balladors afectats va 

ser clarament superi-
or als registrats l’any 

2008.
 

Si s’analitza el nombre 
d’expedients d’ocu-

pació segons l’activi-
tat econòmica de les 

empreses, constatem 
que al llarg del perío-
de el sector industrial 
ha concentrat el 75% 

dels expedients de re-
gulació. En segon lloc 

trobem el sector ser-
veis i en tercer lloc la 
construcció, tot i que 
amb la crisi dels dar-

rers mesos es consta-
ta un notable augment 
dels expedients vincu-

lats a aquest sector 
concret.
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 Treballadors afectats

 Alt Baix    Vallès Vallès

 Penedès Llobregat Barcelonès Garraf Maresme Occidental Oriental

1990 482 2.247 30.313 1.314 1.076 7.359 813

1991 134 2.356 22.184 916 1.806 5.349 2.851

1992 231 6.612 44.208 323 1.265 5.972 1.735

1993 668 10.807 76.891 2.504 3.213 15.415 6.222

1994 231 5.172 15.584 305 1.360 5.452 2.072

1995 132 3.178 18.602 204 591 5.238 1.546

1996 168 1.834 7.535 88 876 3.211 803

1997 115 2.122 16.942 93 475 6.525 891

1998 162 2.001 7.441 3 402 1.289 1.123

1999 17 775 4.438 11 193 1.344 945

2000 40 988 3.738 49 171 1.648 367

2001 308 2.098 9.106 19 356 3.401 1.468

2002 389 2.001 13.572 13 384 2.445 912

2003 57 3.446 5.288 182 543 2.604 573

2004 93 2.544 4.431 72 526 3.866 835

2005 164 2.770 4.109 49 928 4.459 706

2006 189 1.564 2.015 230 701 2.014 454

2007 55 15.068 2.454 35 527 2.234 442

2008 1.015 16.298 8.376 1.044 545 7.209 1.829

T17 REGULACIONS D’OCUPACIÓ I TREBALLADORS AFECTATS.  
 EVOLUCIÓ 1990-2008 (CONTINUACIÓ)

Font: Departament 
de Treball.

Al gràfic que segueix s’ha repre-

sentat l’evolució històrica pel que 

fa als expedients de regulació i 

treballadors afectats a la nostra 

comarca, i és una bona manera de 

visualitzar el que fins ara comentà-

vem: els primers anys noranta es 

van caracteritzar perquè van ser 

anys de forta crisi, amb unes da-

des de destrucció d’ocupació ele-

vades, que es van reduir conside-

rablement a partir de l’any 1996. 

Des d’aquest any i fins al 2006 la 

tònica ha estat de descens notable 

pel que fa a la xifra d’expedients 

i treballadors afectats, que s’ha 

incrementat notablement a partir 

dels darrers mesos del 2008. Val 

a dir, però, que les darreres dades 

del 2008, tot i que són notable-

ment altes, es situen per sota les 

xifres registrades aquells primers 

anys 1990.
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Si analitzem l’evolució dels expe-

dients d’ocupació segons l’activi-

tat econòmica de les empreses 

al Vallès Oriental, veurem que al 

llarg d’aquest període de 18 anys 

el sector que ha registrat més 

destrucció d’ocupació i activitat 

ha estat l’industrial, que pràcti-

cament ha concentrat el 75% de 

tots els expedients de regulació 

del període. En segon lloc, trobem 

G8 EXPEDIENTS D’OCUPACIÓ I TREBALLADORS AFECTATS 
 AL VALLÈS ORIENTAL. EVOLUCIÓ 1990-2008

Font: Departament 
de Treball.

el sector serveis (20%) i, en tercer 

lloc, el sector de la construcció, 

tot i que amb la crisi econòmica 

dels darrers mesos de l’any ha re-

gistrat un augment en el nombre 

d’expedients. D’una manera més 

visual, es pot observar en el gràfic 

que segueix el comportament dels 

quatre grans sectors d’activitat du-

rant aquest temps.

 

G9 EXPEDIENTS DE REGULACIÓ PER SECTORS D’ACTIVITAT

Font: Departament 
de Treball.

força continguda al llarg de l’any, i 

que segueix una línia molt similar 

a la de l’any 2007, amb un tren-

cament molt clar de les dades en 

L’anàlisi concreta de les dades 

d’expedients d’ocupació i treballa-

dors afectats l’any 2008 a la nos-

tra comarca dibuixa una tendència 
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els darrers mesos de l’any, espe-

cialment entre novembre i desem-

bre, quan les dades de destrucció 

d’ocupació s’acceleren. Podem 

constatar una diferència important 

per gènere, amb un creixement del 

nombre de treballadors mascu-

lins afectats per les regulacions. 

Aquest increment de la desocupa-

ció entre els homes té molt a veu-

re, com ja hem anat dient, amb la 

crisi patida per sectors fortament 

masculinitzats, com poden ser la 

construcció i molts subsectors 

de la indústria manufacturera. Fi-

xem-nos com, entre novembre i 

desembre, a banda d’observar un 

increment notable de les dades, 

s’aprecia una diferència més que 

notable entre homes i dones.

G10 TREBALLADORS AFECTATS PER EXPEDIENTS DE REGULACIÓ. 
 VALLÈS ORIENTAL. 2008

A la taula següent, reproduïm les 

regulacions d’ocupació a la comar-

ca segons els sectors d’activitat i 

municipis. Podem constatar com 

els principals subsectors afec-

tats pels expedients són, dins de 

la indústria, la venda de vehicles 

de motor, remolcs i semiremolcs 

(especialment als municipis de 

Lliçà d’Amunt, Mollet del Vallès i 

Llinars del Vallès), el subsector de 

la indústria del cautxú i matèries 

plàstiques (que presenta més dis-

persió territorial) i el sector de la 

indústria de fabricació de produc-

tes minerals no metàl·lics, espe-

cialment concentrat a Granollers i 

els municipis de la seva conurba-

ció. Les altres activitats econòmi-

ques que han registrat expedients 

de regulació han estat la construc-

ció i els serveis, especialment els 

vinculats al comerç i serveis a les 

empreses. Pel que fa al volum de 

treballadors afectats, destaquen 

els municipis de Mollet del Vallès, 

Sant Fost de Campsentelles, 

Granollers, Llinars del Vallès i Lliçà 

de Vall.
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Municipis Activitat econòmica Expedients Homes Dones Total 

L’Ametlla del Vallès  Construcció 1 2 0 2

Caldes de Montbui Cautxú i matèries plàstiques 1 9 4 13

Canovelles Ind. confecció i pelleteria 1      

 Ind. altres prod. minerals no metàl·lics 1 7 32 39

Cardedeu Cautxú i matèries plàstiques 1 6 7 13

Les Franqueses del Vallès Edició, art gràfica i suports enreg. 1      

 Cautxú i matèries plàstiques 1      

 Maquinària i materials elèctrics 1 22 7 29

La Garriga Ind. prod. alimentaris i begudes 1      

 Mobles; altres ind. manufactureres 2      

 Construcció 2 42 5 47

Granollers Ind. fusta i suro, excepte mobles 1      

 Cautxú i matèries plàstiques 3      

 Ind. altres prod. minerals no metàl·lics 1      

 Prod. metàl·lics, excepte maquinària 1      

 Venda i reparació de vehicles de motor 1      

 Comerç a l’engròs i intermediaris 2 144 54 198

La Llagosta Ind. paper 1      

 Prod. metàl·lics, excepte maquinària 1 29 5 34

Llinars del Vallès Ind. Químiques 1      

 Ind. Altres prod. minerals no metàl·lics 1      

 Maquinària i materials elèctrics 1      

 Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 1 217 240 457

Lliçà d’Amunt Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 8 22 18 40

Lliçà de Vall Ind. altres prod. minerals no metàl·lics 1      

 Prod. metàl·lics, excepte maquinària 1      

 Maquinària i materials elèctrics 1      

 Mobles; altres ind. Manufactureres 1 76 35 111

Martorelles Prod. metàl·lics, excepte maquinària 1 14 5 19

Mollet del Vallès Ind. Químiques 1      

 Prod. metàl·lics, excepte maquinària 1      

 Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 7      

 Construcció 2      

 Altres activitats empresarials 1      

 Activitats culturals i esportives 1 433 197 630

Montmeló Ind. confecció i pelleteria 1      

 Construcció 1 13 1 14

Montornès del Vallès Transp. terrestre i per canonades 1 3 0 3

Parets del Vallès Prod. metàl·lics, excepte maquinària 1 8 4 12

Roca del Vallès, la Prod. metàl·lics, excepte maquinària 1 15 0 15

Sant Antoni de Vilamajor Ind. confecció i pelleteria 1 1 11 12

Sant Celoni Ind. altres prod. minerals no metàl·lics 1 15 0 15

Sant Fost de Campsentelles Ind. paper 1      

 Prod. metàl·lics, excepte maquinària 1      

 Construcció maquinària i equips mecànics 1 79 39 118

Vallromanes Construcció 1 1 0 1

Vilanova del Vallès Minerals no metàl·lics ni energètics 1 5 2 7

Total Vallès Oriental  66 1.163 666 1.829

T18 EXPEDIENTS  D’OCUPACIÓ SEGONS SECTOR D’ACTIVITAT ECONÒMICA I TREBALLADORS AFECTATS.  
 VALLÈS ORIENTAL. 2008

Font: Departament de Treball.
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nombre de sinistres s’evidencia 

sobretot en la caiguda dels acci-

dents de tipus greu, i fins i tot els 

mortals també s’han reduït de ma-

nera important; així, si l’any 2007 

se’n van registrar 4 aquest 2008 

només se n’ha registrat 1. Pràc-

ticament 8 de cada 10 accidents 

s’han registrat entre els homes, 

tot i que és notable la caiguda de 

la sinistralitat masculina en tots 

els tipus de contractes. En el cas 

de les dones, també es constaten 

xifres de reducció molt similars.

La caiguda de la contractació tem-

poral aquest any 2008 té una inci-

dència clara en el fet que s’hagin 

reduït molt els accidents laborals 

vinculats a contractes de caràcter 

eventual. Val a dir que segons els 

sectors d’activitat, en el cas dels 

homes la sinistralitat laboral de 

caràcter lleu s’ha concentrat en 

el col·lectiu masculí, especialment 

en el sector industrial i els ser-

veis. En el sector de la construcció 

els accidents registrats han tingut 

una incidència pràcticament simi-

Pel que fa a les dades de sinistrali-

tat laboral, l’any 2008 hi ha hagut 

a Catalunya un descens en aquest 

indicador, que s’ha reduït en un 7% 

respecte a l’any anterior. Aquesta 

reducció de la sinistralitat s’ha 

reflectit sobretot en la caiguda de 

les xifres d’accidents greus, que 

ha baixat un 9%. Al Vallès Orien-

tal, davant dels 10.145 accidents 

registrats el 2007, l’any 2008 la 

xifra s’ha situat en 9.014, la qual 

cosa significa una reducció major 

de 10 pp. És interessant desta-

car que la notable reducció en el 

     Homes     Dones       Total   

  Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals Total

Eventuals 2.271 16 1 2.288 667 6 0 673 2.938 22 1 2.961

Fixos 4.662 53 0 4.715 1.240 13 0 1.253 5.902 66 0 5.968

Sense especialització 76 4 0 80 5 0 0 5 81 4 0 85

Total 7.009 73 1 7.083 1.912 19 0 1.931 8.921 92 1 9.014

T19 SINISTRALITAT LABORAL AL VALLÈS ORIENTAL, SEGONS TIPUS DE CONTRACTE I GÈNERE. 
 ANy 2008  

lar entre els treballadors amb con-

tracte eventual i els treballadors 

amb contracte fix. En el cas de les 

dones, la sinistralitat laboral està 

molt estretament vinculada al sec-

tor serveis, tant entre les dones 

amb contracte fix com entre les 

que tenen contracte eventual. Cal 

dir, però, que es constata que pràc-

ticament la meitat dels accidents 

que han patit les dones que treba-

llaven amb contracte fix es poden 

vincular també a la indústria.

Font: Departament de Treball.



��

Indicadors de l’any 2008 i previsions per l’any 2009

Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental

El càlcul de l’índex de sinistralitat 

és un bon indicador per veure la 

tendència real dels sinistres en re-

lació amb un nombre fix d’afiliats, 

ja que així s’eliminen els efectes 

de distorsió que es poden tenir 

si treballem amb les xifres abso-

lutes, subjectes als canvis en el 

volum de població ocupada que 

hi ha cada any. Així, amb el càlcul 

d’aquest índex observem que amb 

les dades de l’any 2008 ha aug-

mentat lleugerament l’indicador, 

en prop de mig pp. Aquest aug-

ment, però, es manté encara infe-

rior als valors obtinguts els anys 

2005 i 2006. 

ANÀLISI DELS 
SECTORS 
PRODUCTIUS DEL 
VALLÈS ORIENTAL 
Per fer aquest apartat hem tre-

ballat bàsicament amb les dades 

facilitades per l’Observatori de Tre-

ball de la Generalitat de Catalunya, 

que es basen en les estadístiques 

elaborades per l’Institut Nacional 

de Seguretat Social per a tot l’Es-

tat espanyol. Aquestes dades són 

una font d’informació bàsica per 

tenir actualitzacions trimestrals 

del nombre d’afiliats a la segure-

tat social, classificats segons els 

diversos sectors d’activitat, gran-

dària de l’empresa, etc. 

L’any 2008 el total de centres de 

cotització de la comarca ha estat 

de 13.804 (un 5% del conjunt ca-

talà) i es va registrar un total de 

116.648 persones assalariades 

(que suposen el 4,5% dels assa-

lariats catalans). Aquestes xifres 

signifiquen una caiguda situada 

en pràcticament dos punts i mig 

percentuals pel que fa al nombre 

d’assalariats i d’empreses, tot i 

que manté el percentatge respec-

te al conjunt català. La caiguda de 

les dades s’ha fet evident a partir 

  2005 2006 2007 2008 

Lleus 9.490 9.645 10.060 8.921 

Greus 117 75 81 92 

Mortals 1 7 4 1 

Totals 9.608 9.727 10.145 9.014 

Índex  9,61% 9,73% 8,47% 9,01%

T21 ÍNDEX DE SINISTRALITAT1 AL VALLÈS ORIENTAL. ANy 2008

1 Índex de sinistralitat: acci-
dents per cada 100.000 treba-

lladors afiliats al RGSS.

Font: elaboració pròpia. Departa-

ment de Treball.

      Homes       Dones       Total   

  Agricult. Indústria Serveis  Constr. Agricult. Indústria Serveis  Constr. Agricult. Indústria Serveis  Constr.

Eventuals 31 660 889 708 4 165 498 6 35 825 1.387 714

Fixos 61 2.471 1.440 743 1   694 10 62 3.019 2.134 753

Sense esp. 4 12 21 43 0 1 4 0 4 13 25 43

Total 96 3.143 2.350 1.494 5 714 1.196 16 101 3.857 3.546 1.510

T20 SINISTRALITAT LABORAL AL VALLÈS ORIENTAL, SEGONS TIPUS DE CONTRACTE I SECTOR 
 D’ACTIVITAT ECONÒMICA. ANy 2008

Font: Departament de Treball.

La sinistralitat laboral 
indiquen que en 

termes absoluts hi 
ha hagut un descens 
important en la xifra 

global d’accidents
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del quart trimestre, quan el procés 

de destrucció d’activitat ha estat 

molt més evident. Aquest trimes-

tre ha arrossegat a la baixa les 

dades globals de l’any 2008, que 

fins aquell moment havien estat 

globalment bones, tot i que vení-

em d’un any 2007 que s’havia ca-

racteritzat per la moderació i con-

tenció de l’activitat després d’un 

període de creixement destacable, 

especialment l’any 2006. El col-

lectiu dels treballadors autònoms 

és el que ha crescut de forma 

més considerable: ha passat dels 

31.973 registrats l’any 2007 als 

32.251 de l’any 2008, és a dir, un 

increment relatiu del 0,8%.

Per grans sectors, destaca la caigu-

da que ha registrat el sector de la 

construcció, d’un 9,5% pel que fa 

a empreses i de més del 13% pel 

que fa a assalariats. La indústria 

també registra pèrdues, però molt 

més baixes, que es situen en prop 

del 4%, tant en empreses com en 

assalariats. El sector de l’agricultu-

ra, que l’any passat va registrar un 

creixement més important, també 

ha sofert una caiguda de l’activitat, 

bàsicament pel que fa al personal 

assalariat. El sector serveis és 

el que presenta unes dades més 

positives, amb una petita caiguda 

de l’activitat pel que fa al nombre 

d’empreses o establiments, però 

amb un manteniment i fins i tot 

lleuger creixement pel que fa a la 

xifra d’assalariats del sector.

Per analitzar de forma més acu-

rada la dinàmica de l’activitat 

econòmica a la comarca enguany 

presentem un exercici nou, basat 

en el model d’anàlisi econòmica 

shift-share.11 Aquest tipus d’anàli-

si és una tècnica que permet des-

compondre el creixement d’una 

determinada magnitud socioeco-

nòmica i poder veure els diferents 

elements que participen d’aquest 

creixement. En el nostre cas, hem 

  2008    2007   var. 2008-2007

 Empreses   Assalariats   Empreses   Assalariats   Empreses   Assalariats

Agricultura 159 555 159 569 –0,31% –2,42%

Indústria 2.584 43.821 2.672 45.745 –3,31% –4,21%

Construcció 2.209 10.945 2.443 12.622 –9,58% –13,28%

Serveis 8.853 61.326 8.875 60.904 –0,25% 0,69%

Total 13.804 116.648 14.149 119.840 –2,44% -2,66%

T22   EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPRESES I ASSALARIATS AL VALLÈS ORIENTAL 

utilitzat aquesta tècnica aplicada 

a la variable ocupació (tenint en 

compte l’evolució de la població 

assalariada i autònoma). La tècni-

ca shift-share utilitzada serveix per 

fer una anàlisi de l’ocupació del 

nostre territori i per situar aquest 

creixement en relació amb altres 

àmbits superiors. En el nostre cas, 

l’àmbit de referència amb el qual 

ens comparem és Catalunya.

11 Anàlisi shift-share, Ajuntament de 

Mataró. Proposta de model de previsió 

de l’ocupació, compartida dins del Grup 

de Treball Previsions de la Diputació de 

Barcelona. Servei d’Estudis i Planificació 

de l’Ajuntament de Mataró. 2008.
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Metodològicament, desagregar la 

variable ocupació (o qualsevol al-

tra variable que vulguem analitzar 

seguint aquest criteri) vol dir que 

analitzem de forma més precisa 

tres aspectes concrets:

- La dinàmica global (DG), que ana-

litza quina part del creixement 

del nostre àmbit és conseqüèn-

cia del creixement que es produ-

eix en l’àmbit territorial al qual 

pertany. A efectes de càlcul, es 

tractaria senzillament del creixe-

ment relatiu que ha experimentat 

en aquest cas la variable ocupa-

ció de l’àmbit de referència entre 

ambdós períodes.

- La segona component és la de 

la dinàmica pròpia (DP), amb la 

qual s’analitza quina part del 

creixement del nostre àmbit és 

atribuïble a la diferència de com-

portament dels sectors compa-

rats amb els mateixos sectors 

de l’àmbit de referència (també 

es pot entendre la DP com a 

efecte del component de compe-

titivitat). Es pot entendre com a 

component que analitza l’estra-

tègia seguida pel municipi i àm-

bit de referència per tal de posi-

cionar-se d’una manera concreta 

amb relació a l’entorn o l’espai 

que l’envolta.

- El darrer element és el de l’es-

tructura productiva (EP), que ana-

litza quina part del creixement 

de l’ocupació del nostre àmbit 

és conseqüència de l’estructura 

productiva. 

La suma de tots tres factors ha 

de coincidir, lògicament, amb el 

creixement total de l’ocupació en 

l’àmbit local que analitzem.

Per disposar de dades de previ-

sió estratègica, s’empren dades 

de població assalariada i autòno-

ma d’àmbit català. Mitjançant les 

previsions de conjuntura econò-

mica que publica el Departament 

d’Economia i Finances,12 es pot 

disposar de les previsions de cre-

ació d’ocupació per als propers tri-

mestres; això permet al model in-

cloure una previsió d’un any vista. 

El termini de previsió és, doncs, 

molt curt, però justament per això 

s’ajusta molt al plantejament dels 

nostres informes de conjuntura 

econòmica, on intentem analitzar 

què és el que està passant al nos-

tre territori i apuntar com i cap a on 

pot evolucionar la dinàmica econò-

mica de cara a l’any següent. En 

aquesta previsió s’evidencien les 

diferències que cada component 

del creixement té, és a dir, mentre 

que l’estructura productiva d’un 

territori és un model molt esta-

ble en el temps i respon també a 

una especialització històrica –per 

dir-ho d’alguna manera–, la dinà-

mica pròpia pot presentar canvis 

importants, ja que està subjecta a 

canvis o projectes locals concrets 

que poden suposar un augment o 

un descens de l’ocupació en un 

moment determinat. En aquest 

sentit, en el cas de conèixer l’exis-

tència d’un projecte concret que 

pugui suposar un comportament 

diferencial de determinat sector, 

aquest podria ser també tingut 

en compte en el model. Val a dir 

que una anàlisi d’aquesta mena 

a nivell municipal és molt diferent 

que quan el fem per al conjunt co-

marcal, ja que a escala municipal 

podem conèixer més bé elements 

que poden influir en la dinàmica 

pròpia o que poden aportar canvis 

a l’estructura productiva.

A la taula 23 hem representat com 

evolucionen les variacions intera-

nuals segons els tres components 

de l’anàlisi utilitzada. D’acord amb 

aquestes dades podem veure com 
  12 Nota de conjuntura econòmica, 

núm. 58, octubre de 2008.

Analitzant els 
principals sectors 

afectats per 
expedients d’activitat 

i la seva localització 
territorial observem: 

 
• dins la indústria, 

caiguda dels sectors: 
venda de vehicles de 

motor, remolcs i 
semiremolcs 

(especialment als 
municipis de Lliçà 

d’Amunt, Mollet del 
Vallès i Llinars del 

Vallès); indústria del 
cautxú i matèries 
plàstiques (sector 

amb major dispersió 
territorial); fabricació 
de productes minerals 

no metàl·lics 
(concentració a 

Granollers i la seva 
aglomeració urbana).

• dins dels serveis, 
les activitats de 

comerç a l’engròs 
i serveis a les 

empreses

 • construcció 
en termes de 
treballadors 

afectats, destaquen 
els municipis de: 

Granollers, Lliçà de 
Vall, Llinars del 

Vallès, Mollet del 
Vallès i Sant Fost 
de Campsentelles.
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entre el primer trimestre de l’any 

2006 i el primer de l’any 2008 la 

dinàmica global ha estat destaca-

ble, amb creixements importants, 

especialment concentrats entre 

els darrers mesos de l’any 2006 i 

primers del 2007. En l’àmbit de la 

dinàmica pròpia aquesta ha estat 

substancialment diferent, i s’ha 

reflectit una caiguda en el creixe-

ment que s’ha iniciat en els dar-

rers trimestres de l’any 2006, tot i 

que en general aquests trimestres 

encara han estat molt bons en ter-

mes d’activitat. Cal destacar que 

durant els primers trimestres de 

l’any 2008 la dinàmica global ha 

estat molt més recessiva que la 

pròpia. És difícil, però, fer previsi-

ons de la DP comarcal, ja que es 

fa complicat concretar l’impacte 

que hi pot tenir la ubicació de de-

terminats negocis o altres aspec-

tes. Per això, en la part de dades 

projectades ens hem estimat més 

no posar valors en aquesta varia-

ble.

Pel que fa a l’estructura producti-

va, veiem que manté una dinàmica 

negativa, la qual cosa ens pot fer 

deduir que malgrat que a nivell es-

tructural la comarca té dificultats 

importants, registra una dinàmica 

pròpia prou positiva perquè pugui 

presentar més resistència a la re-

cessió. Les dades projectades (en 

vermell) sorgeixen d’aplicar les 

notes de previsió apuntades pel 

Departament d’Economia i mos-

tren una tendència a la progressi-

va pèrdua de pes en el component 

de la dinàmica global, així com de 

l’estructura productiva. Aquestes 

dades reflecteixen plenament el 

context de crisi que ens envolta. 

 Dinàmica  Dinàmica  Estructura productiva  Total  Total assalariats   
 global (DG) pròpia (DP) (EP) variació + autònoms

Març 2006 6.314 421 –1.705 5.031 147.819

Juny 2006 5.250 315 –1.850 3.715 149.038

Setembre 2006 5.603 –94 –2.103 3.406 148.355

Desembre 2006 4.627 –22 –1.693 2.912 148.678

Març 2007 5.859 –450 –1.556 3.853 151.672

Juny 2007 5.465 –443 –1.293 3.730 152.768

Setembre 2007 3.665 210 –890 2.985 151.340

Desembre 2007 3.164 721 –1.093 2.792 151.470

Març 2008 1.640 1.258 –1.339 1.559 153.231

Juny 2008 –698 1.471 –1.700 –927 151.841

Setembre 2008 –2.940 1.116 –1.789 –3.613 147.727

Desembre 2008 –6.344 152 –2.481 –8.673 142.797

Març 2009 –2.435 – –1.522 –3.957 149.274

Juny 2009 –2.432 – –1.474 –3.906 147.935

Setembre 2009 –2.417 – –1.480 –3.898 143.829

Desembre 2009 –2.382 – –1.489 –3.871 138.926

T23   COMPONENTS DE L’ANÀLISI shift–share. VALLÈS ORIENTAL I CATALUNyA.
        VARIACIONS INTERANUALS REALS I PROjECTADES DE TREBALLADORS ASSALARIATS + 
        TREBALLADORS AUTÒNOMS VALLÈS ORIENTAL 

Els resultats de 
l’anàlisi shift-share 

ens serveixen per 
analitzar i comparar 

l’evolució de l’ocupació 
en el nostre territori 
en relació a l’ àmbit  

català. 
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Finalment, cal dir que si observem 

l’evolució trimestral de la població 

ocupada (assalariats més autò-

noms) durant el període seleccio-

nat, constatem que durant els anys 

2006 i 2007 la comarca ha regis-

trat un període de creixement no-

table que s’ha trencat clarament a 

partir del segon semestre de l’any 

2008. Les dades projectades per 

al 2009 indiquen un primer repunt 

de l’activitat per al primer trimes-

tre del 2009 (tot i que globalment 

es situarien en valors inferiors 

als registrats l’any 2008), que es 

mantindria lleugerament però tor-

naria a registrar un descens clar a 

partir dels darrers mesos de l’any, 

i se situaria en valors encara més 

baixos que els de l’any anterior. 

G11 EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DE L’OCUPACIÓ VALLÈS ORIENTAL  
 2006-2009 

Font: elaboració pròpia i 
Departament de Treball. 

Metodologia PreVest.

DINAMISME 
EMPRESARIAL 
PER SECTORS 
D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA DEL 
VALLÈS ORIENTAL 

El sector industrial
L’any 2008 el sector concentra 

prop del 38% dels assalariats de 

la comarca i suposa gairebé una 

cinquena part dels centres de 

cotització o empreses comarcals 

(18%). En relació amb el conjunt 

de l’activitat econòmica comarcal 

ha anat perdent pes relatiu de ma-

nera progressiva, a mesura que 

guanyaven pes sectors com els 

serveis o la construcció. A la taula 

24 hem resumit el pes relatiu del 

sector, tant pel que fa al nombre 

d’empreses com al d’assalariats 

en els darrers anys. Així, consta-

tem que en els darrers sis anys, el 

nombre d’empreses o centres de 

cotització del sector industrial ha 

perdut pràcticament 5 pp., i la pèr-

dua encara ha estat més acusada 

pel que fa al nombre de treballa-

dors, amb una reducció de més 

de 8 pp. Malgrat aquesta pèrdua 

relativa de pes, és un sector mo-

tor de la nostra comarca, i la seva 

evolució positiva o negativa actua 

com a element arrossegador en el 

conjunt de l’economia comarcal.
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Analitzant les dades de la taula, 

podem veure que l’any 2008 el 

sector industrial, en termes glo-

bals, ha registrat un creixement 

negatiu. Val a dir que seguint la 

tònica del que hem anat comen-

tant al llarg de l’informe, aquest 

creixement negatiu ha estat molt 

més acusat el segon semestre de 

l’any, i especialment els darrers 

tres mesos. En termes de variació 

interanual, tal com veiem a la tau-

la 25, les xifres referents al nom-

bre d’empreses han caigut un 3% i 

les referents a assalariats un 4%. 

En canvi, si analitzem les dades 

d’evolució intertrimestral, agafant 

de referència el primer i el quart 

trimestres de l’any 2008 la caigu-

da de l’activitat (referint-nos a po-

blació assalariada) ha estat molt 

més acusada, amb més del 6%, 

mentre que el nombre d’empreses 

ha registrat una evolució similar, 

de t3%. 

En aquest comportament negatiu 

de l’activitat industrial destaca el 

mal comportament de diversos 

sectors: la indústria del cuir i cal-

çat (t22% en termes d’empreses 

i t27% pel que fa als assalariats), 

indústria extractiva (un descens 

de quasi el 6% en relació amb el 

total d’empreses i t25% assala-

riats), caigudes en l’evolució de 

la indústria tèxtil i de la confecció 

(un 7%), pèrdues en els sectors de 

fabricació d’altres productes mine-

rals no metàl·lics (important des-

cens en el nombre d’assalariats: 

un 13%). La caiguda del sector del 

cuir i calçat es vincula al fet que 

és un dels sectors més subjectes 

a patir deslocalitzacions, atès que 

al conjunt europeu s’ha anat regis-

trant un desplaçament progressiu 

(tant de la indústria mateixa com 

dels altres sectors industrials que 

en poden dependre) de la produc-

ció cap a països amb economies 

menys desenvolupades, països 

que disposen d’accés a les prime-

res matèries a un preu reduït i que 

són més competitius en termes 

de costos laborals i ambientals. El 

sector tèxtil, com veiem, segueix 

registrant una davallada impor-

tant, vinculada a la problemàtica 

estructural del sector davant la 

creixent globalització de les ac-

tivitats tèxtils i de confecció. Un 

altre sector en situació difícil és 

el de la indústria de fabricació de 

material de transport, que malgrat 

que manté l’activitat en termes de 

nombre d’empreses, registra una 

caiguda important en termes d’as-

salariats, de prop del 6,5%.

En aquest context de desaccele-

ració, cal destacar les dinàmiques 

positives. Així, un sector que l’any 

2007 mostrava un bon compor-

tament, el de la indústria de la 

construcció i equips mecànics, en-

guany segueix mostrant una evolu-

ció positiva, de l’1,2% en termes 

d’empreses i el 5% pel que fa a 

assalariats. La indústria alimentà-

ria, begudes i tabac també és un 

dels sectors que suporten més 

bé la caiguda, ja que registra una 

pèrdua molt lleu pel que fa al total 

d’empreses, i fins i tot un lleuger 

creixement (prop de l’1%) pel que 

fa al total d’assalariats. 

Pes de la indústria (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Empreses  23 22 21 19 19 19 18

Assalariats  46 44 42 40 39 38 38

T24 IMPORTÀNCIA DEL SECTOR INDUSTRIAL DINS L’ESTRUCTURA  
 PRODUCTIVA COMARCAL

Font: Departament de Treball.

Al Vallès Oriental 
entre el primer 

trimestre de l’any 
2006 i el primer de 
l’any 2008 la DG ha 
estat important en 

termes de creixement, 
especialment 

concentrats entre 
els darrers mesos 

de l’any 2006 i 
principis del 2007. La 
DP ha estat diferent, 

amb un descens 
iniciat en els darrers 

trimestres de l’any 
2006. Durant els 

primers trimestres de 
l’any 2008 la 

dinàmica global ha 
estat molt més 
recessiva que la 

pròpia. Pel que fa a 
l’estructura 

productiva presenta 
dificultats 

estructurals 
importants, tot i que 
la dinàmica pròpia fa 
que es presenti una 
major resistència a 

la recessió. Les dades 
projectades mostren 

una tendència a la 
progressiva pèrdua de 

pes en el component 
de la dinàmica global 

així com de 
l’estructura 
productiva.
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 Any 2007 Any 2008  Variació 2008-2007

     Empreses Assalariats     Empreses Assalariats     Empreses Assalariat

Indústries d’alimentació, begudes i tabac 197 3.083 195 3.104 –0,89% 0,69%

Indústries tèxtils i de la confecció 171 3.187 158 2.943 –7,46% –7,66%

Indústries del cuir i calçat 17 239 13 173 –22,06% –27,62%

Indústries de fusta i suro 115 943 111 861 –3,70% –8,67%

Indústries del paper, arts 
gràfiques i suports enregistrats 238 3.633 234 3.642 –1,58% 0,24%

Indústries químiques 158 6.138 150 5.786 –5,06% –5,74%

Transformació del cautxú i
de matèries plàstiques 209 5.172 205 5.079 –2,15% –1,79%

Fabricació d’altres productes
minerals no metàl·lics 116 1.727 113 1.501 –2,59% –13,10%

Metal·lúrgia i fabricació
de productes metàl·lics 672 8.805 655 8.294 –2,49% –5,80%

Construcció de maquinària
i equips mecànics 235 2.645 238 2.784 1,28% 5,24%

Materials i equips elèctrics, 
electrònics i òptics 156 3.320 147 3.258 –5,77% –1,86%

Fabricació de material de transport 85 4.242 85 3.967 0,29% –6,49%

Indústries manufactureres diverses 269 2.143 247 2.002 –8,27% –6,59%

Indústria extractiva 18 257 17 193 –5,56% –24,81%

Energia elèctrica, gas i aigua 17 213 15 235 –11,76% 10,21%

Sector Industrial 2.672 45.745 2.584 43.821 –3,31% –4,21%

T25  EVOLUCIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL. EMPRESES I ASSALARIATS. 2007-2008

L’anàlisi del sector segons CCAE a 

tres dígits ens mostra que certes 

subbranques del sector industrial 

aguanten prou bé la crisi i regis-

tren, malgrat el context general 

de desacceleració, un creixement 

positiu. En concret, cal que desta-

quem les activitats següents:

- Activitats de transformació del 

ferro i l’acer (s50% empreses; 

s28% assalariats).

-  Fabricació de maquinària, equips 

i materials mecànics (s11% em-

preses; s33% assalariats).

- Fabricació d’altres tipus de ma-

quinària, equips i materials me-

cànics d’ús general (s4% empre-

ses; s29% assalariats).

- Fabricació d’altres tipus d’equips 

elèctrics (s9% empreses; s26% 

assalariats).

- Fabricació d’equips i instruments 

medicoquirúrgics i d’aparells or-

topèdics (s11% empreses; s4% 

assalariats).

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, les manufactures industri-

als es poden classificar en:

- Manufactures avançades, grup en 

què s’inclouen els subsectors in-

dustrials següents: equipament 

elèctric, electrònic i òptic.

- Manufactures intermèdies: indús-

tria química, cautxú i plàstic, ma-

quinària i equips mecànics i fabri-

cació de material de transport.

- Manufactures tradicionals: activi-

tats extractives, energia i aigua, 

alimentació, begudes i tabac, 

tèxtil i confecció, cuir i calçat, 

fusta i suro, indústria del paper, 

edició i arts gràfiques, minerals 

no metàl·lics, metal·lúrgia i pro-

ductes metàl·lics i fabricació de 

manufactures diverses.

Font: Departament de Treball.
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Al quadre que segueix hem ana-

litzat el pes de les diverses bran-

ques industrials, comparant les 

dades dels anys 2000, 2007 i 

2008. Així, respecte al primer any 

analitzat, constatem una pèrdua 

important en relació amb el con-

junt de manufactures avançades 

(una caiguda del 17% en termes 

de variació relativa), tot i que res-

pecte al 2007 les dades de 2008 

indiquen certa recuperació. Po-

dem veure que en conjunt hi ha 

un guany important pel que fa a 

manufactures intermèdies, en un 

context de pèrdua lleugera pel que 

 2000* 2007 2008

Manufactures avançades 8,70% 7,26% 7,45%

Manufactures intermèdies 36,80% 39,78% 40,19%

Manufactures tradicionals 54,50% 52,96% 52,36%

Total 100% 100% 100%

fa a les manufactures tradicionals. 

Així, podem dir que en el context 

de desacceleració econòmica que 

ha caracteritzat els darrers mesos 

del 2008 les pèrdues més nota-

bles s’han trobat en el conjunt 

de manufactures tradicionals i de 

menor valor afegit, i que aguanten 

més bé la situació les manufac-

tures més avançades. En aquest 

sentit, es constata que el Vallès 

Oriental ha avançat posicions en 

aspectes empresarials d’innova-

ció i desenvolupament tecnològic 

i en llocs de treball vinculats a 

aquestes activitats.

T26 CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS 
 DEL VALLÈS ORIENTAL

El sector serveis 
El sector serveis es manté com el 

sector que ha anat registrant una 

dinàmica més notable de creixe-

ment a la nostra comarca, i s’ha 

consolidat com a referent dins 

l’estructura productiva del Vallès 

Oriental. Així, per exemple, la pro-

porció del PIB generat per les ac-

tivitats terciàries ha passat de ser 

el 42,8% l’any 1990 al 48% l’any 

2007, tot i que en aquest període 

hi ha hagut anys, com el període 

2004-2005, en els quals l’aporta-

ció del sector a l’economia comar-

cal pujava per damunt del 49%, 

la qual cosa significa que aquest 

sector, malgrat que és el més im-

portant de la comarca en termes 

d’aportació al PIB, durant aquests 

darrers mesos ha evolucionat amb 

certa moderació. 

El pes del sector es manté en-

cara baix respecte al conjunt de 

Catalunya, on ha anat guanyant 

pes progressivament i suposa ja 

el 65% del total del PIB català. 

De fet, les úniques comarques 

on el pes dels serveis, dins del 

volum total del PIB, és inferior al 

50% són el Vallès Oriental i l’Alt 

Penedès (42%). En termes d’ac-

tivitat, el dinamisme registrat pel 

sector serveis també ha estat me-

nor, especialment els darrers tres 

mesos de l’any. De fet, ja l’any 

2007 constatàvem una moderació 

important respecte a l’any 2006, 

que en tots els àmbits de l’acti-

vitat econòmica va ser un any de 

creixement destacat.

* Dades extretes de l’Estudi socio-
econòmic del Vallès Oriental. 2006. 

Cambra de Comerç de Barcelona.
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Si l’any 2007 la dinàmica de crei-

xement en termes d’empreses i 

assalariats superava o vorejava el 

2-3%, enguany la moderació de les 

dades és molt més evident, amb 

una lleugera pèrdua del –0,28% 

pel que fa a empreses i un guany 

del 0,69% pel que fa a assalari-

ats.

 Any 2007 Any 2008 Var. 2008-2007

  Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats

Comerç i reparacions 3.466 23.479 3.454 22.789 –0,35% –2,94%

Hoteleria 945 3.943 952 3.952 0,69% 0,22%

Transport, emmagatzematge
i comunicacions 921 5.658 915 5.658 –0,62% –0,01%

Mediació financera 128 528 117 418 –8,79% –20,79%

Activitats immobiliàries i lloguers; 
serveis empresarials 1.786 9.558 1721 9.741 –3,63% 1,92%

Administració pública, 
defensa i SS obligatòria 234 4.879 267 5.210 14,00% 6,77%

Educació 265 3.114 269 3.297 1,60% 5,88%

Activitats sanitàries i
veterinàries, serveis socials 324 5.685 338 5.951 4,24% 4,67%

Altres activitats socials i
de serveis; serv. personals 806 4.058 818 4.309 1,43% 6,19%

Resta 3 3 3 3 0,00% 0,00%

Serveis 8.878 60.905 8.853 61.326 –0,28% 0,69%

T27 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPRESES I ASSALARIATS PER BRANqUES D’ACTIVITAT.
 SECTOR SERVEIS 2007-2008

Com podem veure a la taula, dins 

dels diversos subsectors del terci-

ari s’ha registrat una evolució di-

ferenciada. El pitjor comportament 

és el del subsector de mediació 

financera, on s’inclou l’activitat de 

bancs, caixes, entitats d’assegu-

rances i plans de pensions (llevat 

de la seguretat social obligatòria), 

i altres activitats auxiliars de la 

mediació financera i intermediaris 

d’assegurances; aquest sector ha 

viscut un decreixement notable, 

de prop del 9% en el cas del to-

tal d’empreses i d’un 20% pel que 

fa a assalariats. El sector del co-

merç i reparacions també palesa 

una desacceleració important, no 

tant pel que fa al total d’empreses 

(t0,35%), sinó sobretot pel que fa 

al nombre d’assalariats (t 2,94%). 

També les activitats immobiliàries 

i de lloguer han patit una davallada 

important, que aquest 2008 s’ha 

manifestat sobretot en la caiguda 

del nombre d’empreses (t 3,63%), 

tot i que encara es detecta cert 

guany en el nombre d’assalariats 

(s1,2%).

Aquest 2008 les activitats amb 

creixement clar són les vincula-

des al sector de l’administració 

pública, defensa i SS obligatòria, 

les activitats sanitàries, veterinà-

ries i de serveis socials, i altres 

activitats de serveis vinculades a 

l’atenció a les persones, com ara 

els serveis personals o les activi-

tats que hi estan vinculades, com 

ara activitats esportives, activitats 

recreatives o activitats culturals. 

Cal dir que també destaquen sub-

sectors concrets com el comerç a 

Font: Departament de Treball.
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l’engròs de productes alimentaris, 

begudes i tabac, comerç al detall 

de productes farmacèutics, arti-

cles mèdics, bellesa i higiene, co-

merç al detall de béns de segona 

mà, telecomunicacions i establi-

ments de begudes.

Metodològicament, les activitats 

econòmiques vinculades al sector 

serveis, classificades segons la 

seva vinculació amb el coneixe-

ment, la innovació i la tecnologia, 

es divideixen en dues categories. 

A la comarca, les activitats predo-

minants es vinculen als serveis de 

baix coneixement o tradicionals13 

i suposen el 78% dels assalariats, 

amb un guany de pes important en 

els darrers anys. Aquesta evolució 

a l’alça en aquest tipus d’activitat 

també està molt relacionada amb 

el creixement demogràfic de la co-

marca, motor de molts dels canvis 

que es perfilen avui en aquest àm-

bit, amb la qual cosa es generalit-

za el creixement d’activitats vincu-

lades als serveis a les persones i 

a la comunitat, amb l’inici, aquest 

2008, de pèrdues dins del sector 

dels serveis a les empreses.

La resta d’activitats vinculades al 

sector s’inclouen en el grup dels 

serveis basats en el coneixement, 

de coneixement alt o avançat. Aquí 

trobem activitats com ara les tele-

comunicacions, la mediació finan-

cera, les assegurances, l’ensenya-

ment i la recerca. Aquest segon 

tipus de serveis no és necessàri-

ament de proximitat geogràfica, i 

es caracteritza perquè presenta 

un dinamisme més elevat que el 

grup anterior, amb més potenci-

al de creació d’ocupació. De fet, 

habitualment es fa referència al 

paper clau d’aquest tipus de ser-

veis en la creació de riquesa, es-

pecialment en el context econòmic 

actual, en què la indústria més tra-

dicional perd pes relatiu en les es-

tructures productives dels països. 

Actualment el sector concentra 

poc més del 22% dels assalariats 

totals del terciari i les darreres da-

des no mostren un creixement sig-

nificatiu en relació amb els anys 

anteriors. 

Així, un dels reptes cabdals que 

pot acabar de definir l’evolució 

més propera del sector té molt a 

veure amb la millora de l’entorn 

econòmic i la recuperació d’un 

context de creixement i solidesa, 

alhora que en el futur del sector 

serveis es veu imprescindible la 

consolidació del sector industrial, 

en la mesura que un augment de 

la terciarització de les activitats 

empresarials pot fer que hi hagi 

un increment d’activitats metodo-

lògicament classificables dins els 

serveis però que per producció 

s’orientin bàsicament cap a la 

indústria, especialment activitats 

de recerca i de més valor afegit. 

Estem, però, en un territori on 

el sector terciari, tot i ser motor, 

presenta un volum d’activitats tra-

dicionals i de menor valor afegit 

encara important, sense que en 

paral·lel es consolidi el creixement 

d’activitats més avançades, vincu-

lades al que hom anomena sector 

quaternari (activitats de gestió o 

alt nivell tècnic) o quinari (serveis 

basats en el coneixement o indús-

tria creativa).

13 S’hi inclouen les activitats següents: 
comerç, hostaleria, transport terrestre, 
transport marítim, transport aeri, acti-
vitats annexes al transport, activitats 

immobiliàries, finances i assegurances, 
activitats de lloguer (béns mobles), 

administració pública, neteja de la via 
pública, serveis a la comunitat (culturals, 

personals, domèstics) i diplomàcia.
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El sector de 
la construcció
En termes de PIB, l’any 2007 la 

construcció va mantenir un crei-

xement molt més moderat, de poc 

més del 2%, i es va situar en el 

9,9% respecte al PIB comarcal to-

tal. Aquesta moderació en el crei-

xement segueix la línia ja iniciada 

l’any 2006, durant el qual la cons-

trucció va registrar un augment 

notable, situat en el 4,12%, una 

xifra important però que compa-

rada amb l’avanç de l’any anterior 

(superior al 5%) denotava que es 

mantenia cert canvi de tendència 

en relació amb el que fins aquell 

moment s’havia registrat. El creixe-

ment del PIB del sector de la cons-

trucció al conjunt de Catalunya i 

l’àmbit metropolità ha estat supe-

rior (al voltant del 3%).

 

Pel que fa a l’evolució més recent 

en termes d’activitat econòmica, 

podem fixar-nos en el fet que si 

l’any 2007 el sector estava re-

presentat per 2.443 empreses i 

12.622 assalariats, enguany ha 

registrat un decreixement impor-

tant, i només es comptabilitzen 

2.209 empreses i 10.945 assala-

riats. Per tant, el sector de la cons-

trucció és el que d’una manera 

més clara i accelerada ha registrat 

una davallada aquest any 2008. 

En termes relatius el descens es 

situa en t13% pel que fa als assa-

lariats i t9,5% pel que fa a l’acti-

vitat empresarial. Trimestralment, 

el sector de la construcció és el 

que ha anat patint una davallada 

continuada, molt més acusada a 

partir del segon semestre de l’any 

2008; de fet, si pensem en el con-

junt de dades per sectors d’activi-

tat, constatem que la construcció 

és el sector que d’una manera 

més brusca ha registrat pèrdues 

més importants. Val a dir també 

que durant els anys de màxima 

expansió i creixement econòmic 

va registrar un creixement extra-

ordinari (en el sentit més literal 

d’aquest mot) i va esdevenir un 

sector intens en creació d’ocupa-

ció, que superava amb escreix el 

que tradicionalment ha estat el 

pes del sector dins del conjunt de 

l’economia (no només comarcal, 

sinó també al conjunt d’altres co-

marques, Catalunya i l’Estat espa-

nyol). Podem dir, doncs, que en un 

context de destrucció accelerada 

d’ocupació, el sector que en el seu 

moment va crear ocupació d’una 

manera més ràpida també ha es-

tat el sector que d’una manera 

més accelerada n’ha perdut.

 Any 2007 Any 2008 Var. 2008/2007

     Empreses    Assalariats   Empreses   Assalariats   Empreses    Assalariats

Construcció  2.443 12.622 2.209 10.945 –9,58 –13,28%

T28 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPRESES I ASSALARIATS PER BRANqUES D’ACTIVITAT. 
 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. 2007-2008

Font: Departament de Treball.
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L’àmbit de la construcció que re-

gistra una frenada més brusca és 

el de la construcció residencial, 

especialment d’obra nova, tot i 

que es constata una acceleració 

en el ritme d’acabament de les 

obres iniciades en anys anteriors. 

Amb xifres, podem dir que la frena-

da en el sector residencial es re-

flecteix a la comarca en la caiguda 

del nombre d’habitatges iniciats, 

que agreuja una tendència que 

ja vèiem l’any anterior; així, si el 

2007 parlàvem d’una caiguda del 

40% del nombre d’habitatges res-

pecte al 2006, enguany, amb da-

des de gener a setembre de 2008 

comparades amb el mateix perío-

de de l’any 2007, la caiguda es si-

tua ja en –66,6%: els tres primers 

trimestres de l’any els habitatges 

iniciats són només 989, molt lluny 

dels 3.780 de tot l’any 2007. De 

fet, dins del context metropolità to-

tes les comarques registren caigu-

des importants, però només l’Alt 

Penedès registra una caiguda més 

acusada que el Vallès Oriental, amb 

un –78,3%. El Barcelonès, que és 

la comarca que registra una caigu-

da menys brusca, situa el descens 

per damunt del –40%. Si agafem 

la xifra d’habitatges acabats al 

llarg de l’any 2008 constatem que 

en aquest cas encara parlem de 

xifres positives i de fet la comarca 

presenta un comportament més 

bo que la majoria de comarques 

metropolitanes (0,2%) o d’altres 

àrees de Catalunya (–6,6%). Així, 

la variació d’habitatges acabats 

durant el període de gener a se-

tembre de 2008 respecte al ma-

teix període del 2007 puja al 18% 

(en concret, 3.794 habitatges) i, 

de fet, ja l’any 2007 aquesta va-

riable de la construcció mostrava 

una dinàmica més positiva (d’un 

3% respecte a l’any 2006).14

Per tant, si l’any passat comentà-

vem que estàvem entrant en una 

nova etapa, caracteritzada per la 

moderació i l’alentiment, enguany 

ja podem dir que el 2008 suposa 

l’inici clar d’un procés de desac-

celeració important, que ens con-

dueix cap a un any 2009 caracte-

ritzat per la caiguda en l’activitat 

constructora, especialment visible 

en l’àmbit de la construcció resi-

dencial. Altres segments del sec-

tor, com ara la construcció d’edifi-

cis no residencials, la rehabilitació 

i l’increment de l’obra civil hauran 

de prendre el relleu al sector de 

l’edificació residencial. En aquest 

sentit, caldrà veure la incidència 

que tindran al conjunt de la comar-

ca totes les accions de millora i 

arranjament derivades de les di-

verses sol·licituds fetes pels ajun-

taments al Fons Estatal d’Inversió 

Local. Aquest fons té per objecte 

augmentar la inversió pública en 

l’àmbit local mitjançant el finan-

çament d’obres de nova planifi-

cació i execució immediata. Són 

mesures destinades a contribuir 

a dinamitzar a curt termini l’acti-

vitat econòmica, incidint directa-

ment en la creació de nous llocs 

de treball, susceptibles de ser 

ocupats per persones a l’atur. En 

la majoria de casos, els projectes 

subvencionats comporten millores 

en els equipaments municipals, 

infraestructures, etc. En total, a la 

comarca s’han sol·licitat 281 pro-

jectes, que suposen una inversió 

de 126.759.619 euros.

  14 Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 
Estadístiques 2008.

El sector industrial con-
centra el 38% dels as-

salariats comarcals i su-
posa una cinquena part 

dels centres de cotitza-
ció o empreses ocupado-

res de la comarca.

En termes globals el 
sector ha registrat l’any 
2008 un creixement ne-
gatiu, especialment les 
branques de: indústria 
del cuir i calçat, indús-
tria extractiva, indús-

tria tèxtil i de la confec-
ció,   fabricació d’altres 
productes minerals no 
metàl·lics, situació di-

fícil per la indústria de 
fabricació de material 

de transport. Bon com-
portament de: sector de 

la indústria de la cons-
trucció i equips mecà-
nics , indústria alimen-
tària, begudes i tabac.

 
En conjunt, pèrdues 

notables en l’àmbit de 
les manufactures tradi-
cionals i de menor valor 

afegit. Aguanten més 
bé el context de reces-

sió econòmica les ma-
nufactures avançades, 

tot i que sols suposen el 
7,45% dins el global de 
l’estructura productiva 
industrial. Es constata 
cert avanç de posicions 
en aspectes empresari-
als d’innovació i desen-
volupament tecnològic i 

en llocs de treball.
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Un altre element important és veu-

re com han anat variant els preus 

en els darrers anys. Malgrat que 

no és possible disposar de dades 

d’evolució dels preus en tots els 

municipis comarcals, podem dir 

que, d’acord amb les dades consul-

tades, referents als municipis més 

grans de la comarca, Granollers i 

Mollet del Vallès, els preus mitjans 

de l’habitatge de nova construcció 

han seguit una línia que ha estat 

clarament ascendent fins a l’any 

2006, especialment accelerada 

durant entre els anys 2000 i 2003. 

A Mollet l’any 2006 marca una in-

flexió clara a la baixa en termes 

d’evolució dels preus mitjans, una 

inflexió que a Granollers és molt 

més tendencial  i suau. 

G12 EVOLUCIÓ DELS PREUS MITjANS DE L’HABITATGE 
 DE NOVA CONSTRUCCIÓ

En termes d’ocupació, cal dir que 

el sector ha passat de concentrar 

prop de l’11% dels assalariats 

totals de la comarca aquests dar-

rers anys a poc més del 9% aquest 

2008, tot i que cal dir que el primer 

i segon trimestres de l’any 2008 

les dades es mantenien molt simi-

lars a l’any anterior. Així, doncs, ha 

estat ben bé a partir dels mesos 

d’estiu quan el sector ha registrat 

una caiguda important. Val la pena 

també analitzar les dades referides 

als treballadors autònoms, que en-

tre el primer trimestre i el darrer 

trimestre de l’any 2008 han baixat 

en prop de 700 treballadors. Així 

en termes globals podem dir que 

en l’àmbit dels professionals au-

tònoms, 1 de cada 5 es dedica a 

la construcció; és un sector carac-

teritzat per la forta presència de 

petits promotors constructors, que 

suposen un teixit empresarial im-

portantíssim a la nostra comarca; 

alhora, també és un sector molt 

intensiu en mà d’obra, molt sovint 

d’origen estranger. Per això, en ter-

mes de mercat de treball, la des-

acceleració i caiguda del sector de 

la construcció està implicant una 

pèrdua d’ocupació important, així 

com la disminució d’un nombre im-

portant de petites empreses i au-

tònoms que es dediquen a aques-

ta activitat.

* Les dades referents 
a aquest municipi 

s’han recollit a partir 
de l’any 2000.

Font: Departament 
de Medi Ambient i 

Habitatge.
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El sector primari
Si en tots els sectors econòmics 

hem comentat que es reflectia 

una moderació important en rela-

ció amb l’aportació al PIB 2007, 

el sector primari no n’és pas una 

excepció, amb una caiguda en ter-

mes de VAB superior al 5%. La cai-

guda del sector s’ha constatat en 

els pitjors resultats del sector porcí 

(–9,8%), de la llet (–15,7%), de les 

hortalisses (–5,7%) i de les flors 

i plantes ornamentals (–3,3%), 

mentre que el vacum avança del 

2,3%. El sector ramader, amb im-

portant implantació històrica a la 

comarca, va reflectint descensos 

importants en els darrers anys.

Pel que fa a les dades d’empreses 

i assalariats, aquest 2008 es man-

té la xifra d’empreses, tot i que es 

constata una lleugera caiguda pel 

que fa al nombre d’assalariats del 

sector, que registra un decreixe-

ment de prop del 2,5%. Val a dir 

que aquesta pèrdua de treballa-

dors assalariats ha estat compen-

sada per un increment important 

del nombre de treballadors per 

compte propi en l’àmbit del prima-

ri, un increment directament rela-

cionat amb els canvis derivats de 

la posada en marxa de les disposi-

cions recollides a la Llei 18/2007 

de 4 de juliol. Actualment el sector 

suposa poc més del 0,4% dels as-

salariats comarcals i un 1% del to-

tal d’empreses o centres de cotit-

zació, amb un pes més important 

entre el conjunt de treballadors au-

tònoms, on suposa prop del 2,5%. 

Així, en termes generals el sector 

manté uns percentatges similars 

als dels darrers dos anys, tot i que 

ha anat perdent pes paulatina-

ment els darrers temps. Es cons-

tata la presència de subbranques 

amb una evolució més específica 

en les que estan orientades a fa-

bricar productes que pugui usar la 

indústria alimentària (preparació i 

conservació de fruites i hortalis-

ses, fabricació de greixos i olis i 

elaboració de begudes).

Molt probablement el futur del sec-

tor té molt a veure amb el model 

de desenvolupament territorial que 

es vagi definint a la comarca, tenint 

en compte que al Vallès Oriental el 

sector agrícola manté un caràcter 

periurbà important. En aquest sen-

tit, la proximitat dels grans mercats 

urbans, l’obtenció de produccions 

de més valor afegit i el treball per 

presentar productes de més qua-

litat han de ser punts estratègics 

per consolidar el futur del sector. 

D’aquesta manera, serà possible 

una evolució de creixement capaç 

de, com a mínim, mantenir l’actual 

pes específic, i podrà esdevenir un 

punt d’equilibri important respecte 

a la resta de sectors econòmics.
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de treball i 
municipis del 
Vallès Oriental
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En l’àmbit local, la dinàmica de 

creació i destrucció d’ocupació, 

així com l’evolució en general del 

mercat de treball i l’activitat eco-

nòmica presenten algunes peculi-

aritats pròpies que ara intentarem 

sintetitzar. L’any 2008, com ja hem 

anat veient, s’ha caracteritzat per 

un comportament clarament desi-

gual entre el primer semestre i el 

segon. 

En aquest apartat analitzarem bàsi-

cament les dades d’empreses, as-

salariats i autònoms consultables 

a través del Departament de Tre-

ball de la Generalitat de Catalunya, 

així com les dades d’atur registrat 

i les taxes d’atur municipals, i tre-

ballarem la comparació amb les 

dades d’anys anteriors. 

EMPRESES, 
ASSALARIATS I 
TREBALLADORS 
PER COMPTE PROPI
L’any 2007 tots els mercats de 

treball del Vallès Oriental van ex-

perimentar una evolució positiva 

pel que fa al dinamisme del teixit 

empresarial i l’increment del nom-

bre d’assalariats, especialment la 

zona del Baix Montseny, que regis-

trava un creixement molt notable, 

directament relacionat amb l’in-

crement demogràfic de la zona. En 

canvi, de cara al 2008 es detecta 

ja una caiguda de l’activitat, molt 

més palpable amb les dades del 

darrer trimestre de l’any. 

Val a dir, però, que l’any 2007, 

malgrat que va ser de creixement 

en termes d’activitat, ja va reflec-

tir certa moderació, amb un crei-

xement al voltant del 2% tant pel 

que fa a empreses com pel que 

fa a assalariats, quan el 2006 la 

dinàmica havia estat més alcis-

ta. L’any 2008, però, les dades 

comarcals són sensiblement dife-

rents: es comptabilitzen 13.804 

empreses ocupadores (o centres 

de cotització, un t2,44% que l’any 

anterior), 116.648 assalariats 

(t2,66% respecte a l’any anteri-

or). Al costat d’aquests descen-

sos, aquest 2008 s’ha donat un 

increment, lleuger però important, 

entre el conjunt dels treballadors 

autònoms: de 31.973 treballadors 

per compte propi de l’any 2007 

passem a 32.251 l’any 2008, o 

sigui una variació relativa positiva 

del 0,8%. Podríem dir que durant 

els primers mesos de desaccele-

ració econòmica la conjuntura ha 

propiciat un increment de la xifra 

de persones que opten per treba-

llar per compte propi com a  alter-

nativa a la destrucció d’ocupació 

entre el conjunt de treballadors 

assalariats. En el context de crisi 

econòmica de l’any 2009 les difi-

cultats dels treballadors autònoms 

per poder dur a terme llur activitat 

i afrontar pagaments i similars 

els dificultarà encara molt més el 

manteniment de la feina, i per tant 

es constatarà una caiguda també 

d’aquestes xifres.

L’anàlisi per mercats de treball 

confirma que el Baix Montseny 

manté una tònica més positiva 

que la resta de mercats, amb una 

pèrdua important pel que fa al 

nombre d’empreses ocupadores 

(t3%), però amb increments de 

la població assalariada (1,5%) i 

un notable guany de treballadors 

autònoms (2,79). El Baix Vallès és 

de tots el mercat amb més mals 

resultats, amb caigudes impor-

tants: t2,8% pel que fa a empre-

ses, t3% pel que fa a assalariats 

i fins i tot un lleuger descens pel 

que fa als autònoms, de l’1%.

   
 3 Subsector on s’inclou 

l’activitat de bancs, caixes, 
entitats d’assegurances i 

plans de pensions

Els serveis és el sector 
que ha mantingut una 

dinàmica de creixement 
més positiva al llarg 

del 2008. A la comarca 
però encara té un pes 

específic baix, comparat 
amb Catalunya o altres 

comarques metropolita-
nes. El pitjor comporta-
ment l’han registrat  el 

subsector de la medi-
ació financera3 i altres  
activitats auxiliars de 
mediació i intermedi-
aris d’assegurances,  

el sector de comerç i 
reparacions  així com 

les activitats immobi-
liàries i de lloguer. Bon 
comportament de les 

activitats vinculades al 
sector de l’administra-

ció pública, defensa i SS 
obligatòria; activitats 

sanitàries, veterinàries 
i serveis socials; acti-
vitats de serveis vin-

culats a l’atenció a les 
persones; activitats de 

serveis personals.
 

El sector terciari pre-
dominant al Vallès Ori-

ental té un fort pes 
d’activitats tradicio-

nals, no es consolida en 
paral·lel el creixement 
d’activitats més avan-

çades, vinculades als 
serveis de gestió o alt 
nivell tècnic o els ser-

veis basats en el conei-
xement.
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  Any 2007 Any 2008 Variació 2008-2007

 Comptes de  Treballadors   Comptes de  Treballadors   Comptes de Treballadors     

Municipi cotització afiliats Autònoms cotització afiliats Autònoms cotització afiliats Autònoms

Campins 17 47 46 16 41 59 –5,88% –12,23% 27,17%

Fogars de Montclús 19 52 54 16 44 60 –17,11% –15,38% 11,11%

Gualba 46 279 69 50 299 75 7,61% 6,99% 8,33%

Montseny 19 114 60 20 110 71 2,63% –3,73% 18,75%

Sant Celoni 658 4.861 1.261 616 4.953 1.259 –6,46% 1,88% –0,20%

Sant Esteve de Palautordera 77 319 246 79 314 263 2,92% –1,72% 6,91%

Santa Maria de Palautordera 279 1.547 724 284 1.624 745 1,88% 4,99% 2,94%

Vallgorguina 65 776 237 66 737 241 0,77% –5,03% 1,69%

Baix Montseny 1.181 7.994 2.697 1.145 8.121 2.772 –3,03% 1,59% 2,79%

la Llagosta 419 3.594 853 420 3.281 839 0,24% –8,70% –1,70%

Martorelles 212 3.586 434 210 3.526 427 –0,83% –1,67% –1,61%

Mollet del Vallès 1.394 12.164 3.061 1.332 11.662 2.990 –4,47% –4,12% –2,34%

Montmeló 316 3.339 554 311 3.374 546 –1,66% 1,04% –1,53%

Montornès del Vallès 515 5.455 984 498 5.260 994 –3,35% –3,57% 1,04%

Parets del Vallès 585 7.904 1.262 581 7.958 1.252 –0,73% 0,68% –0,83%

Sant Fost de Campsentelles 259 2.000 875 245 1.813 891 –5,31% –9,36% 1,80%

Santa Maria de Martorelles 20 112 69 18 88 70 –10,00% –21,43% 1,81%

Baix Vallès 3.720 38.154 8.092 3.615 36.962 8.007 –2,84% –3,12% –1,05%

l’Ametlla del Vallès 305 2.091 977 310 2.310 998 1,64% 10,46% 2,18%

Bigues i Riells 256 1.285 931 238 1.239 977 –6,93% –3,56% 4,94%

Caldes de Montbui 666 4.647 1.543 638 4.347 1.573 –4,20% –6,45% 1,93%

Canovelles 474 3.540 1.060 464 3.425 1.038 –2,22% –3,24% –2,05%

Cànoves i Samalús 55 170 221 55 142 240 0,45% –16,62% 8,37%

Cardedeu 616 3.186 1.480 609 3.070 1.488 –1,10% –3,66% 0,54%

Figaró-Montmany  33 153 93 34 156 104 3,03% 1,80% 11,29%

les Franqueses del Vallès 760 6.412 1.358 745 6.234 1.420 –1,94% –2,78% 4,57%

la Garriga 578 4.375 1.430 570 4.093 1.444 –1,34% –6,45% 0,98%

Granollers 2.837 26.684 4.508 2.741 25.730 4.405 –3,39% –3,58% –2,28%

Lliçà d’Amunt 352 2.745 1.406 322 2.590 1.414 –8,52% –5,66% 0,57%

Lliçà de Vall 496 5.624 727 490 5.373 736 –1,31% –4,46% 1,17%

Llinars del Vallès 295 2.656 824 292 2.716 824 –1,10% 2,26% –0,03%

la Roca del Vallès 371 3.499 995 368 3.645 1.028 –0,88% 4,17% 3,27%

Sant Antoni de Vilamajor 162 740 581 148 686 595 –8,80% –7,26% 2,32%

Sant Feliu de Codines 178 881 539 171 829 546 –4,07% –5,93% 1,21%

Sant Pere de Vilamajor 104 810 430 120 864 463 15,38% 6,70% 7,62%

Santa Eulàlia de Ronçana 249 1.313 675 254 1.327 707 2,11% 1,03% 4,70%

Tagamanent 13 237 32 14 224 33 5,77% –5,70% 2,34%

Vallromanes 61 270 259 60 253 267 –2,05% –6,48% 3,19%

Vilanova del Vallès 147 960 424 152 969 461 3,40% 0,94% 8,79%

MT Granollers 9.003 72.277 20.493 8.794 70.219 20.758 –2,32% –2,85% 1,29%

Aiguafreda 102 623 237 102 575 230 0,00% –7,78% –3,16%

Castellcir 18 112 56 18 118 60 –2,78% 5,36% 6,70%

Castellterçol 84 449 268 84 454 274 0,00% 1,11% 2,15%

Granera 1 2 2 2 3 5 100,00% 37,50% 125,00%

Sant Quirze Safaja 21 129 74 26 123 87 25,00% –5,04% 16,89%

Vilalba Sasserra 21 100 57 19 75 60 –11,90% –25,50% 4,82%

Altres  246 1.415 694 250 1.346 714 1,73% –4,86% 2,85%

Vallès Oriental 14.149 119.840 31.973 13.804 116.648 32.251 –2,44% –2,66% 0,87%

T29  EMPRESES, ASSALARIATS I AUTÒNOMS. MUNICIPIS DEL  VALLÈS ORIENTAL. EVOLUCIÓ 2007-2008

Font: Elaboració propia. Departament de Treball.
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A la taula següent hem sintetitzat 

les dades trimestrals per mercats 

de treball del Vallès Oriental per 

poder veure de forma més clara 

com la caiguda de l’activitat pro-

ductiva ha estat un fet molt con-

centrat en els darrers tres mesos 

de l’any. De fet, la variació entre el 

quart trimestre i el primer ha estat 

 Baix  Baix MT Altres Vallès

 Montseny Vallès Granollers municipis Oriental

Primer trimestre 

Comptes de cotització 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

Segon trimestre

Comptes de cotització 1.165 3.682 8.933 259 14.039

Treballadors afiliats 8.562 37.377 72.008 1.384 119.331

Autònoms 2.789 8.094 20.908 719 32.510

Tercer trimestre 

Comptes de cotització 1.130 3.578 8.716 251 13.675

Treballadors afiliats 8.167 36.837 69.269 1.352 115.625

Autònoms 2.746 7.971 20.678 707 32.102

Quart trimestre 

Comptes de cotització 1.108 3.481 8.536 240 13.365

Treballadors afiliats 7.647 35.388 66.700 1.286 111.021

Autònoms 2.744 7.819 20.495 718 31.776

Variació 1r- 4rt trimestre 

Comptes de cotització –5,94% –6,35% –5,05% –4,38% –5,45%

Treballadors afiliats –5,67% –7,47% –8,50% –5,65% –7,95%

Autònoms –2,35% –4,00% –2,17% 0,98% –2,58%  

molt més brusca que la diferència 

entre els anys 2008 i 2007; per 

tant, podem dir que l’any 2008 va 

començar bé, en termes d’activi-

tat i que el trencament brusc dels 

darrers tres mesos de l’any és el 

que ha fet l’efecte d’arrossegar la 

caiguda global de les dades. 

T30   EMPRESES, ASSALARIATS I AUTÒNOMS. MERCATS DE TREBALL DEL 

        VALLÈS ORIENTAL. EVOLUCIÓ TRIMESTRAL. ANy 2008

Font. Elaboració pròpia. 
Departament de Treball.

A la taula 31 hem representat la 

variació interanual de l’any 2008 

en l’àmbit de la població assalari-

ada, segons grans sectors produc-

tius en cadascun dels municipis 

del Vallès Oriental. Recordant les 

dades que vam recollir l’any 2007, 

hem de dir que en aquell moment 

vam constatar creixements posi-

tius en tots els sectors, i que des-

tacaven especialment els creixe-

ments del sector agrícola (s4,3%), 

la construcció (s6,1%) i un menor 

creixement en el sector serveis 

(s3,5% davant del 5,18% de l’any 

anterior). En el cas del sector in-

dustrial, ja es va apreciar una cai-

guda, que es situava en aquell mo-

ment per damunt de l’1%.

El sector de la cons-
trucció manté un pes 

important a la co-
marca, tot i que l’any 

2007 ja es visualit-
zava moderació en el 

creixement d’aquest i 
enguany s’ha palesat 
la caiguda de l’acti-
vitat constructora 

com efecte directa de 
la crisi. El sector ha 

passat de concentrar 
l’11% dels assalariats 
comarcals el 2007 a 
concentrar-ne el 9% 

l’any 2008.
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En línies generals les dades glo-

bals de variació de la població as-

salariada aquest 2008 indiquen 

un creixement important de la 

desocupació en tots els municipis 

de la comarca, amb una caiguda 

notable de l’activitat molt focalit-

zada en el sector de la construcció 

i el sector industrial. Així, la caigu-

da del sector de la construcció es 

palesa especialment en municipis 

petits i mitjans, on tradicionalment 

havíem constatat una forta especi-

alització residencial: municipis de 

la zona del Baix Montseny (molt 

especialment els de Palautordera i 

Gualba), la zona de la vall del Tenes 

(Bigues i Riells), nuclis com la Gar-

riga, l’Ametlla del Vallès, Caldes de 

Montbui, etc. De fet, en la majoria 

de casos es tracta de municipis on 

l’any passat assenyalàvem creixe-

ments importants del sector, amb 

un increment notable d’assalari-

ats en l’àmbit de la construcció. 

El sector industrial concentra les 

pèrdues de treballadors assalari-

ats a la zona del mercat de treball 

de Granollers i el Baix Vallès, i en 

el cas d’aquest segon àmbit és on 

també es concentra una pèrdua 

més important de treballadors as-

salariats del sector agrícola, espe-

cialment concentrada als municipis 

més fortament urbanitzats, com 

són Montmeló, Parets del Vallès, 

Mollet o Montornès del Vallès. Val 

a dir que en l’anàlisi de l’any 2007 

ja constatàvem aquesta caiguda 

de l’activitat agrícola a la zona del 

Baix Vallès, i que podem parlar de 

l’agudització d’un procés que ja es 

començava a manifestar fa força 

mesos.  

Cal destacar que el sector serveis 

és el que, en xifres globals, aguan-

ta molt més bé l’activitat al llarg 

d’aquest any 2008, malgrat que 

trobem caigudes destacades en 

molts municipis. La bona marxa 

del sector, especialment a la zona 

del Baix Montseny (destaquen els 

municipis de Sant Celoni o Santa 

Maria de Palautordera) propicia 

que en termes globals la balança 

caigui cap al cantó positiu i el sec-

tor tanqui l’any amb un creixement 

del 0,7% al conjunt comarcal. Val 

a dir que les primeres dades de 

l’any 2009 segur que mostren xi-

fres ben diferents, un cop tancats 

els períodes de Nadal i rebaixes. 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

Campins 0,00 % –33,33% 6,25 % –12,73% –11,76%

Fogars de Montclús 0,00 % 0,00 % 4,26 % –21,12% –15,38%

Gualba 0,00 % 8,75 % –14,52% 8,10 % 7,09 %

Montseny 0,00 % –5,88% –6,27% 2,10 % –3,52%

Sant Celoni –36,26% –5,62% –12,71% 12,31 % 1,88 %

Sant Esteve de Palautordera –3,28% 0,45 % –19,72% 2,56 % –1,80%

Santa Maria de Palautordera 273,08 % 6,77 % –18,62% 9,09 % 4,99 %

Vallgorguina 0,00 % –1,21% –12,35% –17,16% –4,96%

Baix Montseny 3,46 % –1,93% –13,97% 9,10 % 1,59 %

T31  TAXES DE VARIACIÓ ANUAL DELS TREBALLADORS ASSALARIATS. ANy 2008 RESPECTE AL 2007
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 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

la Llagosta 0,00 % –6,50% –19,23% –6,71% –8,71%

Martorelles 0,00 % 0,68 % –14,93% –5,99% –1,68%

Mollet del Vallès –41,67% –7,39% –21,02% –1,00% –4,12%

Montmeló –100,00% –8,06% –2,44% 8,99 % 1,06 %

Montornès del Vallès –25,93% 0,79 % –11,55% –6,34% –3,57%

Parets del Vallès –9,62% –0,42% 2,03 % 1,67 % 0,68 %

Sant Fost de Campsentelles –36,36% –7,77% –7,90% –11,55% –9,37%

Santa Maria de Martorelles –71,43% –20,00% –48,00% –5,38% –21,25%

Baix Vallès –25,86% –3,06% –13,82% –1,27% –3,12%

l’Ametlla del Vallès –6,52% 8,25 % –12,71% 18,62 % 10,45 %

Bigues i Riells –46,67% –3,11% –24,61% 5,23 % –3,58%

Caldes de Montbui –16,98% –9,85% –20,20% –1,38% –6,45%

Canovelles 61,11 % –6,40% –2,90% 1,15 % –3,24%

Cànoves i Samalús –72,73% 33,33 % –38,23% 16,03 % –16,62%

Cardedeu 10,00 % –9,41% –15,62% 3,57 % –3,66%

Figaró-Montmany 0,00 % –0,98% 133,33 % –8,53% 1,63 %

les Franqueses del Vallès –12,86% –3,96% –1,28% –1,22% –2,79%

la Garriga 9,09 % –6,95% –16,98% –4,42% –6,45%

Granollers 13,04 % –6,57% –19,46% –0,44% –3,57%

Llinars del Vallès –24,00% 2,23 % –9,82% 6,44 % 2,27 %

Lliçà d’Amunt 1,25 % –9,46% –3,86% –1,46% –5,67%

Lliçà de Vall 8,33 % –5,23% –3,40% –3,26% –4,45%

la Roca del Vallès 11,69 % –1,37% –12,93% 10,65 % 4,17 %

Sant Antoni de Vilamajor –17,54% –7,10% –20,49% –4,04% –7,26%

Sant Feliu de Codines –23,86% –3,52% –14,09% –1,23% –5,90%

Sant Pere de Vilamajor 9,76 % 2,81 % –8,53% 16,84 % 6,76 %

Santa Eulàlia de Ronçana –18,70% –6,34% 10,93 % 4,32 % 1,05 %

Tagamanent 0,00 % –8,47% –9,24% 76,92 % –5,60%

Vallromanes 14,63 % 60,00 % 3,48 % –9,03% –6,48%

Vilanova del Vallès 200,00 % –4,02% –13,47% 8,16 % 0,94 %

MT Granollers –3,10% –5,11% –12,77% 0,89 % –2,85%

Aiguafreda 11,11 % –13,22% –12,92% –0,49% –7,82%

Castellcir 0,00 % 85,19 % –30,43% –0,88% 5,59 %

Castellterçol 37,14 % 6,86 % –15,91% –1,33% 1,23 %

Granera 0,00 % 0,00 % 0,00 % 37,50 % 37,50 %

Sant Quirze Safaja 175,00 % –9,58% –7,94% –2,86% –5,22%

Vilalba Sasserra 0,00 % –59,34% –45,45% –0,96% –25,31%

Altres municipis 38,60 % –4,65% –20,48% –0,91% –4,83%

Vallès Oriental –2,46% –4,21% –13,28% 0,69 % –2,66%

T31  TAXES DE VARIACIÓ ANUAL DELS TREBALLADORS ASSALARIATS. 

       ANy 2008 RESPECTE AL 2007 (CONTINUACIÓ)

Font: Departament de Treball.
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L’ATUR PER 
MUNICIPIS
Aquest 2008 s’ha elaborat una 

proposta tècnica per tal de poder 

disposar de dades d’atur més actu-

alitzades, una proposta treballada 

i consensuada per la Xarxa d’Ob-

servatoris Locals de Barcelona, 

que ha derivat en el càlcul actualit-

zat de la població activa local es-

timada (PALE). Aquesta feina s’ha 

fet per poder disposar de dades 

molt més acurades i reals de la 

població activa municipal i de les 

taxes d’atur que se’n derivin, que 

fins ara calculàvem amb les dades 

oficials del darrer Cens disponible, 

de l’any 2001, D’aquesta manera, 

podem dir que aquest any 2008 

l’atur municipal ha sumat 18.601 

persones, el que suposa una taxa 

del 8.80% (seguint el càlcul tradi-

cional, la taxa d’atur es situa per 

damunt de l’11%). 

Respecte a l’any 2007 l’increment 

de l’atur als municipis comarcals 

ha estat substancial, amb un crei-

xement de la taxa que globalment 

es situa en 1-2 pp a tots els àmbits. 

Els municipis amb una taxa d’atur 

més elevada es situen bàsicament 

a la zona del Baix Vallès i al contí-

nuum municipal més fortament in-

dustrialitzat al voltant de l’eix de la 

C-17: Canovelles (10,83%), la Lla-

gosta (10,80%), Mollet del Vallès 

(10,61%), Montornès del Vallès 

(10,12%), Martorelles (9,23%), 

Granollers (9,04%) i Sant Celoni 

(8,96%).

  Homes Dones Total Taxa d’atur

Campins 5 6 11 5,22%

Fogars de Montclús 5 7 11 4,90%

Gualba 22 26 48 7,65%

Montseny 4 6 10 5,88%

Sant Celoni 372 423 795 8,96%

Sant Esteve de Palautordera 34 42 75 6,07%

Santa Maria de Palautordera 182 231 412 8,86%

Vallgorguina 44 64 108 7,93%

Baix Montseny 667 804 1.471 8,47%

la Llagosta 366 447 813 10,80%

Martorelles 110 131 241 9,23%

Mollet del Vallès 1.412 1.673 3.084 10,61%

Montmeló 197 248 445 9,32%

Montornès del Vallès 397 456 852 10,12%

Parets del Vallès 298 485 783 8,17%

Sant Fost de Campsentelles 115 198 314 7,33%

Santa Maria de Martorelles 13 27 39 8,94%

Baix Vallès 2.907 3.665 6.572 9,85%

l’Ametlla del Vallès 82 157 240 5,78%

Bigues i Riells 144 199 343 7,62%

Caldes de Montbui 311 393 704 7,94%

Canovelles 516 449 965 10,83%

Cànoves i Samalús 46 71 117 8,10%

T32    ATUR MUNICIPAL I TAXA. ANy 2008

Durant la dècada dels 
noranta i primers anys 

del 2000 aquest ha 
estat un sector de 

creixement extraordi-
nari i intensiu en mà 
d’obra. L’any 2008 la 
caiguda de l’activitat 
es fa notar especial-

ment en el descens de 
la construcció residen-
cial (-66% els primers 
trimestres de l’any pel 

que fa a habitatges 
iniciats).

Les millores d’estí-
mul al sector de la 
construcció deriva-

des del Fons Estatal 
d’Inversió Local (FEIL) 
podrien suposar un 
incentiu important 

al sector.
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  Homes Dones Total Taxa d’atur

Cardedeu 296 419 715 8,23%

Figaró-Montmany 26 18 44 8,43%

les Franqueses del Vallès 390 466 856 8,84%

la Garriga 245 320 565 7,30%

Granollers 1.439 1.548 2.987 9,04%

Lliçà d’Amunt 244 372 616 8,31%

Lliçà de Vall 104 158 262 7,85%

Llinars del Vallès 182 238 420 8,84%

la Roca del Vallès 151 237 388 7,02%

Sant Antoni de Vilamajor 96 107 203 7,09%

Sant Feliu de Codines 102 120 222 7,40%

Sant Pere de Vilamajor 77 96 173 8,26%

Santa Eulàlia de Ronçana 101 159 260 7,34%

Tagamanent 4 7 11 7,23%

Vallromanes 26 45 71 6,04%

Vilanova del Vallès 61 110 170 6,92%

MT Granollers 4.642 5.690 10.332 8,34%

Aiguafreda 35 60 95 7,68%

Castellcir 8 10 18 5,36%

Castellterçol 29 36 66 5,69%

Granera 0 2 2 3,97%

Sant Quirze Safaja 6 10 17 4,75%

Vilalba Sasserra 8 22 30 9,48%

Altres municipis 87 140 227 6,61%

Total Vallès Oriental 8.303 10.298 18.601 8,80%

T32   ATUR MUNICIPAL I TAXA. ANy 2008 (CONTINUACIÓ)

Si analitzem la distribució de l’atur 

municipal segons activitat econò-

mica, veurem que tots els munici-

pis, amb diferències particulars, 

presenten una tònica força similar, 

amb un pes de l’atur especial-

ment concentrat a les activitats ja 

citades: serveis a les empreses, 

activitat immobiliària i de lloguer, 

indústria manufacturera, comerç i 

reparacions i construcció. En tots 

els municipis també es constata 

un percentatge relativament im-

portant (entre el 3-5%) d’aturats 

corresponents al col·lectiu SOA. 

Font: Departament de Treball.
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T33   ATUR MUNICIPAL SEGONS ACTIVITAT ECONÒMICA. ANy 2008

     Sub. 

    elèctric,     Transport, 

    gas,    comuni- Activitats

 Agricultura,   Ind.  aigua. act.    cacions i financeres  

 ramaderia Ind.   manu- gestió de Cons- Comerç i  emmagat- i  d’asse

 i pesca extractiva facturera residus trucció reparacions Hostaleria zematge gurances

Campins 0 0 2 0 1 1 0 0 0

Fogars de Montclús 0 0 1 0 0 2 0 0 0

Gualba 2 0 10 0 2 7 4 2 0

Montseny 0 0 2 0 1 1 3 1 0

Sant Celoni 13 1 214 1 85 89 30 12 2

Sant Esteve de Palautordera 0 1 11 0 3 12 4 3 1

Santa Maria de Palautordera 1 0 118 0 34 55 20 4 0 

Vallgorguina 0 0 19 0 7 18 5 3 2

Baix Montseny 17 2 377 1 132 185 66 25 5

la Llagosta 4 2 220 3 66 74 29 18 1

Martorelles 1 0 71 1 18 22 9 2 1

Mollet del Vallès 42 3 746 7 242 242 105 78 14 

Montmeló 1 0 149 1 31 41 10 17 0

Montornès del Vallès 7 1 194 2 106 94 31 28 7

Parets del Vallès 3 0 206 4 48 68 13 29 8

Sant Fost de Campsentelles 2 1 83 0 16 39 7 6 3

Santa Maria de Martorelles 0 0 8 0 1 5 3 0 0 

Baix Vallès 59 7 1.676 17 528 586 207 177 34

l’Ametlla del Vallès 3 0 65 0 13 42 13 5 2

Bigues i Riells 2 0 74 0 27 55 9 10 2 

Caldes de Montbui 6 1 199 0 62 94 27 13 1

Canovelles 23 0 267 3 158 86 39 23 6

Cànoves i Samalús 0 0 18 0 11 17 4 3 0

Cardedeu 8 2 176 0 50 95 20 14 7

Figaró-Montmany 1 0 15 0 5 7 2 0 1

les Franqueses del Vallès 10 1 249 1 112 100 37 19 2

la Garriga 3 0 172 1 49 83 31 13 3

Granollers 44 5 871 5 332 318 141 73 20

Lliçà d’Amunt 3 1 156 0 46 93 22 16 3

Lliçà de Vall 0 0 70 1 18 25 14 9 2

Llinars del Vallès 2 0 102 1 40 57 20 15 3

la Roca del Vallès 1 1 125 1 36 64 11 9 4

Sant Antoni de Vilamajor 4 0 43 0 21 29 10 4 3

Sant Feliu de Codines 3 1 56 1 24 31 6 7 4

Sant Pere de Vilamajor 1 0 30 0 15 27 4 8 1

Santa Eulàlia de Ronçana 2 1 64 0 13 45 14 8 1

Tagamanent 0 1 2 0 0 1 2 1 0

Vallromanes 1 0 19 0 7 9 4 2 1

Vilanova del Vallès 1 0 45 1 11 25 9 7 3

MT Granollers 116 14 2.818 15 1.051 1.299 439 257 67 

Aiguafreda 1 0 28 0 9 7 6 1 1

Castellcir 0 0 5 0 1 2 0 0 0

Castellterçol 1 0 14 0 8 7 2 0 0

Granera 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sant Quirze Safaja 0 0 4 0 0 1 0 0 1

Vilalba Sasserra 0 0 5 0 1 5 1 0 0

Altres Municipis 2 0 56 0 19 22 9 2 2

Total Vallès Oriental 194 22 4.927 33 1.729 2.092 720 461 107 
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Font: Departament de Treball.

T33   ATUR MUNICIPAL SEGONS ACTIVITAT ECONÒMICA. ANy 2008 (CONTINUACIÓ)

  Serveis Adminis-  Act.

 empreses,  tració  sanitàries Act.  

 act. pública,  i de artístiques,  recreatives Organismes

 immobiliàries defensa  serveis i altres Activitats extrate-

 i lloguer* i SS Educació socials serveis** de les llars rritorials  SOA Total

Campins 4 1 0 1 0 0 0 0 11

Fogars de MontclúS 3 1 1 1 2 0 0 0 11

Gualba 17 1 2 0 1 0 0 1 48

Montseny 2 0 0 0 0 0 0 0 10

Sant Celoni 258 15 10 13 30 1 0 23 795

Sant Esteve de Palautordera 30 1 1 3 5 0 0 0 75

Santa Maria de Palautordera 141 5 6 4 17 0 0 7 412

Vallgorguina 38 1 1 4 7 0 0 3 108

Baix Montseny 493 25 22 25 61 1 0 35 1.471

la Llagosta 301 9 4 9 38 5 0 32 813

Martorelles 86 8 2 3 9 1 0 10 241

Mollet del Vallès 1.198 22 40 40 146 13 1 146 3.084

Montmeló 152 5 3 7 14 1 0 13 445

Montornès del Vallès 314 12 2 9 24 1 0 22 852

Parets del Vallès 317 7 9 10 35 2 1 25 783

Sant Fost de Campsentelles 118 4 4 5 9 0 0 15 314

Santa Maria de Martorelles 13 2 1 1 4 0 0 0 39

Baix Vallès 2.499 68 66 83 279 23 2 262 6.572

l’Ametlla del Vallès 57 5 1 10 15 0 0 8 240

Bigues i Riells 121 3 2 11 19 0 0 5 343

Caldes de Montbui 234 11 6 9 27 2 0 12 704

Canovelles 222 12 6 9 37 7 0 68 965

Cànoves i Samalús 51 1 1 2 5 0 0 4 117

Cardedeu 254 8 8 14 36 2 0 23 715

Figaró-Montmany 11 1 0 0 1 0 0 1 44

les Franqueses del Vallès 204 10 7 16 40 2 0 47 856

la Garriga 120 10 8 15 31 0 0 26 565

Granollers 735 51 29 59 127 14 0 165 2.987

Lliçà d’Amunt 224 8 4 9 19 1 0 12 616

Lliçà de Vall 92 5 2 6 11 0 0 6 262

Llinars del Vallès 124 4 7 12 20 0 1 12 420

Roca del Vallès, la 96 7 3 3 15 1 0 12 388

Sant Antoni de Vilamajor 72 2 2 3 7 0 0 4 203

Sant Feliu de Codines 59 3 4 4 15 1 0 4 222

Sant Pere de Vilamajor 65 6 4 3 6 0 0 4 173

Santa Eulàlia de Ronçana 82 4 2 4 15 2 0 4 260

Tagamanent 1 1 0 2 1 0 0 0 11

Vallromanes 26 0 0 0 2 0 0 2 71

Vilanova del Vallès 44 1 3 6 8 2 0 4 170

MT Granollers 2.894 154 99 197 456 35 2 421 10.332

Aiguafreda 35 1 1 3 1 0 0 2 95

Castellcir 5 0 0 1 1 0 0 1 18

Castellterçol 26 1 0 4 3 0 0 0 66

Granera 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Sant Quirze Safaja 8 1 0 0 2 0 0 0 17

Vilalba Sasserra 13 1 1 0 3 1 0 0 30

Altres municipis 88 3 2 8 9 1 0 3 227

Total Vallès Oriental 5.973 250 188 314 805 60 4 722 18.601
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L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA 
ALS MUNICIPIS 
DE MéS DE 4.000 
HABITANTS
Les dades recollides a través de 

l’Observatori del Treball presen-

ten, per als municipis de més de 

4.000 habitants, el desglossa-

ment d’assalariats i centres de co-

tització segons CNAE a dos dígits. 

En aquest sentit, per tal de fer una 

aproximació a les diferències entre 

municipis hem treballat dades de 

l’any 2008 i l’any 2005, analitzant 

el percentatge d’assalariats que 

de cada activitat es concentren 

a cada municipi. Es constata una 

progressiva pèrdua d’assalariats 

dins del sector industrial, ja que 

és el sector que amb més força ha 

concentrat números vermells, se-

guint la tònica ja iniciada l’any an-

terior, especialment en els sectors 

més manufacturers i intensius en 

mà d’obra. En concret, destaquen 

els descensos relatius en les acti-

vitats següents:

- indústria química,

- indústria tèxtil i de la confecció,

- metal·lúrgia i fabricació de pro-

ductes metàl·lics,

- fabricació de material de trans-

port.

 2005 2007 Variació (%)

Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 0,42% 0,56% 0,14%

Pesca 0,00% 0,00% 0,00%

Extracció de productes energètics 0,00% 0,00% 0,00%

Extracció d’altres minerals exc. productes 

energètics 0,18% 0,15% –0,03%

Indústries d’alimentació, begudes i tabac 2,67% 2,28% –0,39%

Indústries tèxtils i de la confecció 3,11% 2,32% –0,79%

Indústries del cuir i calçat 0,44% 0,14% –0,30%

Indústries de fusta i suro 0,77% 0,73% –0,04%

Indústries del paper, arts gràfiques i 

suports enregistrats 3,00% 2,95% –0,05%

Refinació de petroli i tractament de 

combustibles nuclears 0,00% 0,00% 0,00%

Indústries químiques 5,82% 4,65% –1,17%

Transformació del cautxú i de matèries 

plàstiques 4,29% 4,22% –0,07%

Fabricació d’altres productes minerals 

no metàl·lics 1,50% 1,24% –0,26%

Metal·lúrgia i fabricació de productes 

metàl·lics 7,59% 6,65% –0,94%

Construcció de maquinària i equips mecànics 2,24% 2,32% 0,08%

Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 3,13% 2,72% –0,41%

Fabricació de material de transport 3,77% 3,27% –0,50%

Indústries manufactureres diverses 2,01% 1,66% –0,35%

T34 TOTAL MUNICIPIS >DE 4.000 HABITANTS.  ANyS 2005-2008

L’any 2008 es comp-
tabilitzen 13.804 em-
preses ocupadores  i 
116.648 assalariats i 
un creixement mode-
rat de la població que 

treballa per compte 
propi. Per mercats de 
treball, el millor com-
portament correspon 

al Baix Montseny. El 
Baix Vallès és el que ha 

registrat una caigu-
da de l’activitat més 
gran.  El mercat de 

treball de Granollers 
ha presentat un com-

portament lleugera-
ment millor.

La variació entre el 
quart i el primer tri-

mestre de l’any ha 
estat molt més brusca 
que la diferència global 
entre 2008 i 2007: la 
caiguda de l’activitat 
els darrers tres me-
sos de l’any és l’ele-
ment que arrossega 

les dades globals a la 
baixa.
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 2005 2007 Variació (%)

Energia elèctrica, gas i aigua 0,29% 0,19% –0,10%

Construcció  9,56% 9,88% 0,32%

Comerç i reparacions 19,39% 20,45% 1,06%

Hoteleria 3,04% 3,44% 0,40%

Transport, emmagatzematge i comunicacions 5,10% 5,28% 0,18%

Mediació financera 0,48% 0,45% –0,03%

Activitats immobiliàries i lloguers; serveis 

empresarials 7,19% 8,69% 1,50%

Administració pública, defensa i SS obligatòria 3,77% 3,98% 0,21%

Educació 2,41% 2,89% 0,48%

Activitats sanitàries i veterinàries; serveis 

socials 4,06% 5,00% 0,94%

Altres activitats socials i de serveis; 

serveis personals 3,74% 3,87% 0,13%

Activitats de les llars 0,03% 0,00% –0,03%

Organismes extraterritorials 0,00% 0,00% 0,00%

No classificats 0,00% 0,00% 0,00%

Total 100,00% 100,00% 0,00%

T34 TOTAL MUNICIPIS >DE 4.000 HABITANTS.  ANyS 2005-2008 (CONT)

Font: Departament de Treball.

Fixem-nos que en aquests munici-

pis més grans, amb dades de l’any 

2008, no es percep caigudes en 

el sector de la construcció o cai-

gudes importants al sector terciari 

(sols una lleugera pèrdua en els 

subsectors de mediació financera 

i activitats de les llars). Això és 

perquè en un primer moment són 

els municipis de menor dimensió 

i caràcter més residencial els que 

estan registrant pèrdues impor-

tants en el sector de la construc-

ció, a banda de ser un sector amb 

un pes important d’autònoms, 

més que d’assalariats.

A la taula següent es veu la dis-

tribució dels municipis de més de 

4.000 habitants segons el predo-

mini d’assalariats de cada sector 

productiu. També hi hem afegit 

els símbols t i s segons si els 

assalariats vinculats a aquella 

activitat i en aquell municipi han 

augmentat o no. Cal observar en 

primer terme un context generalit-

zat de pèrdua d’ocupació al sector 

industrial, una pèrdua que paral-

lelament va acompanyada per un 

guany important en el pes relatiu 

de les activitats vinculades al sec-

tor serveis: no pas perquè hagin 

augmentat els assalariats del sec-

tor, sinó perquè respecte al total 

d’assalariats disminueixen els del 

sector industrial i els de serveis 

guanyen importància.
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Municipis amb més del 54% 

d’assalariats al sector serveis

Caldes de Montbui (56,84%) s 

Cardedeu (56,77%) s

La Garriga (58,03%) s

Granollers (67,88%) s

Mollet del Vallès (72,71%) s

Montmeló (55,81%) s

La Roca del Vallès (60,25%) s

Sant Antoni de Vilamajor (63,68%) s

Sant Celoni (55,63%) s

Sant Feliu de Codines (54,23%) s

Total de municipis >4.000 hab. (54%) s

T35 PERCENTATGE D’ASSALARIATS PER SECTORS PRODUCTIUS. 2008
 MUNICIPIS DEL VALLÈS ORIENTAL AMB MéS DE 4.000 HABITANTS I TOTAL

Municipis amb més d’1% 

d’assalariats al sector agrícola:

L’Ametlla del Vallès (1,05%) t

Cardedeu (2,02%) s

Sant Antoni de Vilamajor (2,72%) s

Sant Celoni (1,05%) t

Sant Feliu de Codines (4,30%) t

Santa Eulàlia de Ronçana (2,56%) s

Total de municipis >4.000 hab. (0,56%) s

Municipis amb més d’un 35% 

d’assalariats al sector industrial

Canovelles (47,50%) t

Les Franqueses del Vallès (51,92%)  t

La Llagosta (50,70%) t

Llinars del Vallès (51,37%) t

Lliçà de Vall (59,90%) t

Martorelles (70,69%) t

Montmeló (35,78%) t

Montornès del Vallès (44,99%) t

Parets del Vallès (44%) t

Sant Fost de Campsentelles (37,80%) t

Total de municipis >4.000 hab. (35%) t

Municipis amb més del 9% 

d’assalariats al sector de la construcció

L’Ametlla del Vallès (11%) t

Bigues i Riells (16,76%) t

Caldes de Montbui (9,7%) t

Canovelles (13,54%) s

Cardedeu (17,25%) t

Les Franqueses del Vallès (13,97%) s

La Llagosta (15,15%) t

La Roca del Vallès (10,10%) t

Sant Antoni de Vilamajor (13%) t

Sant Celoni (12,51%) t

Sant Fost de Campsentelles (18,90%) s 

Sant Feliu de Codines (21,63%) t

Santa Eulàlia de Ronçana (17,41%) s

Santa Maria de Palautordera (17,12%) t

Total de municipis >4.000 hab. (9,88%) t
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ESDEVENIMENTS 
EMPRESARIALS
Entre els principals expedients 

de regulació registrats l’any 2008 

destaquen els d’empreses vin-

culades al sector de l’automòbil, 

com ara:

• El fabricant de components per 

a l’automòbil Magneti Marelli 

(proveïdor de Nissan i Seat, en-

tre altres marques), que el mes 

de setembre va plantejar un ex-

pedient de regulació d’ocupació 

(ERO) temporal per a més de 

800 treballadors de les plantes 

de Barberà del Vallès, Santpedor 

i Llinars del Vallès. En aquesta 

darrera planta, l’empresa té una 

plantilla de 419 operaris i la in-

tenció primera era paralitzar la 

planta un total de 71 dies fins al 

mes d’agost. 

• El grup català Zanini, que a fi-

nals de novembre va plantejar 

un ERO de 158 treballadors a 

la seva fàbrica de Parets del 

Vallès. Aquest tancament serà 

possiblement total els propers 

mesos.

• El fabricant de components de 

l’automòbil Ficosa. La mesura 

s’ha pres per adaptar la produc-

ció al descens de l’activitat dels 

seus clients principals, com són 

Nissan i Seat.

• Reducció de plantilla a Metrakit, 

a Caldes de Montbui. La mesura 

comporta deixar de fabricar els 

components per a motocicletes 

que fa l’empresa, per centrar-se 

en el disseny i la comercialitza-

ció dels seus productes.

Altres empreses que aquest 2008 

han presentat expedients de regu-

lació són: Monesal (empresa tèxtil, 

d’Aiguafreda), Grupo Zeta (empre-

sa d’arts gràfiques, a Parets del 

Vallès), Levesta (vinculada al sec-

tor de la construcció, a les Fran-

queses del Vallès) o les dificultats 

de continuïtat del l‘empresa Smart 

Impressions (Granollers) després 

de fer un gran esforç d’inversió en 

el llançament de pantalles interac-

tives en punts de venda.

Al costat d’aquesta evolució nega-

tiva de moltes empreses vincula-

des als sectors que més han co-

mençat a tenir dificultats derivades 

de la desacceleració de l’activitat, 

cal dir que també s’han constatat 

altres subsectors que malgrat les 

dificultats han anat funcionant bé, 

especialment el sector de la quí-

mica fina i farmacèutic, serveis 

de consultoria i assistència, i in-

dústria de fabricació de material i 

equips electrònics.

Entre altres, es pot 
destacar l’activitat de:
• La farmacèutica Grífols, que 

segueix un procés expansiu im-

portant. La seva sortida a borsa 

ha suposat una més que bona 

opció per ser més competitiva 

a nivell mundial. I cal dir que 

malgrat les dificultats finance-

res globals, la presència en 

borsa de Grífols es manté molt 

ferma.

• Empreses com Henkel, Biokit 

o Laboratoris Dr. Esteve estan 

duen a terme processos impor-

tants d’innovació i estan poten-

ciant altres línies de treball.
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Hi ha empreses, com Pradinsa 

(Canovelles), que en aquest con-

text de caiguda de l’activitat han 

optat per potenciar el treball fet 

fins ara d’internacionalització i 

exportació de les vendes, davant 

un augment de les dificultats del 

mercat estatal. L’empresa orienta 

la seva activitat a la fabricació de 

material de distribució d’aigua i ja 

ha complert 25 anys d’existència.

• L’empresa d’enginyeria Enco (En-

ginyeria i Control, de Montmeló) 

presentava, a mitjan any 2008, 

els primers plans d’expansió 

territorial. La firma està espe-

cialitzada en la implantació de 

sistemes d’enginyeria, control 

industrial i de gestió de la pro-

ducció, i orienta la seva activitat 

al servei a les empreses.

Finalment, podem destacar que en 

la XXI edició dels premis d’inno-

vació empresarial i comercial del 

Vallès Oriental 2008 (organitzats 

per l’Ajuntament de Granollers, 

Caixa Manlleu, Cambra de Comerç, 

UEI Cercle d’Empresaris, Pimec 

Vallès Oriental, FAEVO, Foment del 

Treball, Associació de Joves Em-

presaris de Catalunya, Centre Tec-

nològic i Universitari de Granollers 

i Centre d’Innovació i Desenvo-

lupament Empresarial Xarxa de 

Punts d’Innovació CIDEM-ACC10 

de la Generalitat de Catalunya), 

les empreses guardonades han 

estat: Arbora & Ausonia, SLU de 

Montornès del Vallès; Derypol SA, 

de les Franqueses del Vallès, i 

Nautorplay Xsand.

També cal destacar que des del 

món empresarial s’han dut a ter-

me iniciatives importants per tal de 

tenir el màxim coneixement de la 

realitat del dia a dia de les empre-

ses, especialment les de dimensió 

més petita. Així, la patronal Pimec 

va constituir, el mes de desembre 

de 2008, la Taula empresarial per-

manent de crisi, oberta a petites 

i mitjanes empreses comarcals. 

L’objectiu d’aquesta Taula és obte-

nir indicadors que permetin conèi-

xer el clima empresarial, així com 

l’arribada i aplicació de mesures 

d’ajuda per a la millora de la liqui-

ditat de les empreses. 

Aquestes taules serveixen per a 

reunir diverses empreses, normal-

ment unes 10, que representen di-

ferents sectors d’activitat. L’objec-

tiu amb què ha treballat la Taula és 

analitzar aspectes com la situació 

de liquiditat de les empreses, veu-

re què es demana en l’àmbit de 

les garanties personals exigides 

per aconseguir crèdits, etc. Entre 

altres aspectes, la Taula també ha 

servit i serveix (encara està vigent 

aquests primers mesos de l’any 

2009) per analitzar la qüestió dels 

costos financers, així com el nivell 

d’impagats i morositat. Dels resul-

tats obtinguts podem extreure’n 

les conclusions següents: 

• Reducció de la liquiditat, per un 

augment lleuger dels impagats. 

Caiguda de les vendes i descens 

de la liquiditat financera. 

• Dificultats de finançament, so-

bretot en el cas dels sectors 

de la construcció i  l’automoció, 

que pateixen un tancament im-

portant de les línies financeres. 

En la resta de sectors aquestes 

dificultats varien en funció del 

client final.

Important pèrdua 
d’assalariats en muni-
cipis de caire residen-
cial, amb bona part de 
la població vinculada al 
sector de la construc-

ció.

En xifres globals po-
dem dir que el sec-

tor serveis és el que 
aguanta molt més bé 

aquest primer any  de 
desacceleració econò-
mica. Bona marxa del 
sector especialment 

a l’àmbit del Baix 
Montseny.

Els municipis més 
grans, de més de 

4.000 habitants, con-
centren les principals 

pèrdues d’ocupació, 
especialment es cons-
tata una pèrdua im-

portant de pes pel 
que fa al percentatge 
d’assalariats al sector 

industrial.
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• Evolució de les vendes: un cop 

més, construcció i automoció 

són els sectors més afectats, 

amb caigudes superiors al 50%, 

sobretot en el primer cas. Per a 

la resta, la reducció es situa en 

el 30% tot i que en molts casos 

els mercats exteriors ajuden a 

compensar pèrdues en el mer-

cat nacional i estatal: així, la in-

ternacionalització de l’economia 

catalana esdevé un factor clau 

per compensar les pèrdues.

Aquesta taula també ha servit per 

plantejar un parell d’eixos d’actu-

ació concrets sobre els quals cal-

dria una resolució clara a través 

de modificacions en la legislació:

• Necessitat que la llei mercantil 

vigent protegeixi més l’empresa-

ri; per tant, caldria una reforma 

de la Llei de morositat.

• Necessitat d’una bona formació 

professional.

• Reformes en l’actual Llei de con-

tractació laboral.
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Síntesi de 
punts principals
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L’any 2007 va ser, en molts as-

pectes, un any de moderació i cert 

trencament amb la dinàmica de 

creixement expansiu que s’havia 

anat donant durant els darrers 

anys de la dècada dels noranta 

i els primers de la dècada dels 

2000. Aquesta etapa d’alentiment 

en certs casos ja anunciava una 

situació de conjuntura internaci-

onal més crítica, que s’ha deixat 

sentir de ple al llarg de l’any 2008. 

Així, aquest any s’ha caracteritzat 

per un context de desacceleració 

en l’activitat i un decreixement 

gradual dels principals indicadors 

econòmics.  

La suma d’un escenari internaci-

onal de recessió econòmica i de 

crisi financera i el dràstic ajust que 

té lloc en el mercat immobiliari di-

buixa un panorama econòmic molt 

diferent del de fa un any. Analitzant 

la situació es constata l’existència 

d’una sèrie d’elements que, junts, 

han originat un estat global de 

deteriorament. El diagnòstic, en 

termes generals, és de gravetat, i 

entre els principals elements que 

han originat aquesta situació, cal 

destacar:

• Inicialment, l’augment de preu 

del petroli, que va repercutir en 

l’increment del preu de les prime-

res matèries.

• Una crisi financera important, 

que ha afectat les economi-

es més desenvolupades i, de 

retruc, les dels països emer-

gents.

• Una pèrdua de renda i un no-

table descens de la confiança 

entre els consumidors finals, 

la qual cosa dinamita molt les 

perspectives de negoci.

Analitzant les dades d’evolució del 

mercat de treball i l’ocupació a 

Catalunya aquest darrer any com-

provem que s’ha passat de crear 

ocupació a una taxa mitjana del 

2,7% el 2007 a una destrucció de 

llocs de treball del 4,2% el darrer 

trimestre de l’any 2008 (d’acord 

amb les dades de l’Enquesta de 

Població Activa). Així, es va tan-

car l’any 2008 amb un augment 

de 112.000 persones a l’atur, i 

això suposa que la taxa d’atur es 

situa en l’11,8%. La crisi ha afec-

tat tots els sectors, especialment 

els més masculinitzats (la cons-

trucció, sobretot) i s’ha traduït en 

caigudes importants de la taxa 

d’ocupació. Com a punt d’última 

hora hem d’afegir que les dades 

corresponents a l’EPA del primer 

trimestre de 2009 són clarament 

negatives, amb uns nivells d’atur 

preocupants i un context d’incer-

tesa força generalitzat.
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TRETS 
PRINCIPALS 
D’EVOLUCIÓ 
ECONÒMICA L’ANy 
2008 AL VALLÈS 
ORIENTAL
• La comarca segueix trobant-se 

en un context de creixement de-

mogràfic important, i de fet des 

de l’any 2002 ha registrat un 

increment de població de prop 

de 57.000 persones. El Padró 

d’Habitants de l’any 2008 si-

tua la població comarcal en 

386.465 habitants.

• En termes de població activa, 

l’estimació de les dades per a 

l’any 200815 situa el total de 

persones actives en 211.372 

(un s26% respecte a la pobla-

ció activa censal), amb una taxa 

d’activitat estimada que es si-

tua en prop del 80%. A nivell 

municipal, l’increment demogrà-

fic en general i l’increment en 

el volum de població activa en 

particular, es palesa sobretot en 

els municipis de dimensió mitja-

na (5.000-15.000 habitants).

• Pel que fa a l’evolució del mercat 

de treball, es constata un fort 

diferencial entre les dades del 

primer semestre i les del segon, 

amb una caiguda de l’activitat i 

un increment de la desocupa-

ció concentrada en els darrers 

mesos de l’any: així, entre els 

mesos d’octubre, novembre i 

desembre l’increment de l’atur 

ha registrat una evolució men-

sual per damunt del 7%. El mes 

de desembre de 2008 s’ha tan-

cat amb 24.524 aturats, 9.000 

més que al gener.

• L’increment de l’atur ha afec-

tat especialment els homes, la 

qual cosa provoca més similitud 

entre les xifres d’homes i dones 

aturats: l’any s’ha tancat amb 

8.303 homes i 10.298 dones a 

l’atur. L’any 2007 la diferència 

entre el total d’homes i dones 

aturats era de prop de 3.000 

dones més.

• Per nivell d’instrucció, una de 

cada quatre persones aturades 

respon al perfil de treballador o 

treballadora amb nivell d’estu-

dis baix o sense estudis, majo-

ritàriament amb estudis prima-

ris o formació professional de 

primer grau.

• Les principals activitats afecta-

des per l’increment de la des-

ocupació han estat, per aquest 

ordre: els serveis a les empre-

ses,16 les activitats immobili-

àries i de lloguer, la indústria 

manufacturera, el comerç i re-

paracions i la construcció. Cal 

destacar també l’increment 

dels aturats entre les persones 

sense ocupació anterior (SOA), 

i en molts casos es detecta la 

voluntat d’incorporar-se al mer-

cat de treball de persones que 

no estaven buscant feina de for-

ma activa però que en l’actual 

context econòmic es decideixen 

a intentar treballar de manera 

més formal per ajudar l’econo-

mia familiar.

15 Població Activa Local Estimada (PALE). Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona.

16 Aquí s’inclouen un seguit d’activitats com ara: serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria, serveis jurídics, notaries, publicitat, vigilància i 
seguretat, etc.

• Pel que fa a la contractació, 

l’any 2008 el total de contrac-

tes es va situar en 147.277; 

això vol dir 22.454 menys que 

l’any anterior, la qual cosa sig-

nifica una caiguda relativa de 

la contractació del 15,25%. En 

aquest sentit, abans de la des-

trucció de llocs de treball el que 

s’ha detectat és una escassa 

capacitat per crear ocupació, i 

per tant ja des dels primers me-

sos de l’any 2008 s’ha obser-

vat una reducció en la xifra de 

nous contractes.

• L’escassa contractació ha afec-

tat tant els contractes tempo-

rals com els indefinits, tot i 

que a la nostra comarca (con-

tràriament al que ha passat a 

l’àmbit metropolità o català) es 

detecta una caiguda més acce-

lerada dels primers. S’han vist 

especialment afectades per la 

caiguda de la contractació les 

modalitats d’eventuals per cir-

cumstàncies de la producció i 

contractes d’obra i servei.

• Entre la població d’origen estran-

ger l’increment de l’atur també 

ha estat notable i s’han registrat 

2.657 persones en aquesta si-

tuació (14% dels aturats totals). 

La contractació registrada entre 

les persones d’origen estranger 

també ha caigut el 20% respec-

te a l’any anterior.
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PRIMERS 
SÍMPTOMES DE 
DESACCELERACIÓ AL 
VALLÈS ORIENTAL
• En l’àmbit de les regulacions 

d’ocupació, l’any 2008 es va 

tancar amb 66 expedients, que 

afectaren 1.829 treballadors. 

Aquesta xifra suposa un incre-

ment considerable respecte a 

l’any 2007, i de fet en els pri-

mers sis mesos de l’any 2008 

la xifra de treballadors afectats 

ja va doblar pràcticament el to-

tal de treballadors afectats al 

llarg de l’any anterior.

• Durant el període que va des 

del 1990 fins a 2008 es cons-

tata una primera etapa de cri-

si a la meitat dels anys 1990, 

especialment durant el trienni 

1992-1994, anys en els quals 

el nombre d’expedients i el de 

treballadors afectats van ser 

clarament superiors als de l’any 

2008. 

• Si s’analitza el nombre d’ex-

pedients d’ocupació segons 

l’activitat econòmica de les em-

preses, constatem que al llarg 

del període el sector industrial 

ha concentrat el 75% dels expe-

dients de regulació. En segon 

lloc, trobem el sector serveis i, 

en tercer lloc, la construcció, tot 

i que amb la crisi dels darrers 

mesos es constata un augment 

notable dels expedients vincu-

lats a aquest sector concret.

• Analitzant els principals sectors 

afectats per expedients d’activi-

tat i la seva localització territori-

al observem: 

– Dins la indústria, caiguda dels 

sectors de venda de vehicles 

de motor, remolcs i semi-

remolcs (especialment als 

municipis de Lliçà d’Amunt, 

Mollet del Vallès i Llinars del 

Vallès); indústria del cautxú 

i matèries plàstiques (sector 

amb més dispersió territori-

al), i fabricació de productes 

minerals no metàl·lics (con-

centrat a Granollers i la seva 

aglomeració urbana). 

– Dins dels serveis, les activi-

tats de comerç a l’engròs i 

serveis a les empreses

– Construcció

• En termes de treballadors afec-

tats, destaquen els municipis 

de: Granollers, Lliçà de Vall, Lli-

nars del Vallès, Mollet del Vallès 

i Sant Fost de Campsentelles.

• Les dades de sinistralitat labo-

ral indiquen que en termes ab-

soluts hi ha hagut un descens 

important en la xifra global 

d’accidents, especialment dels 

més greus. L’índex de sinistrali-

tat laboral es situa en el 9,01% 

(0,5% més que l’any anterior, 

per la caiguda en la xifra de tre-

balladors afiliats).
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DINÀMICA 
DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA A 
LA COMARCA
• Pel que fa a la competitivitat ter-

ritorial, es detecta que el Vallès 

Oriental manté posicions res-

pecte a anys anteriors (setena 

posició dins del conjunt català, 

quarta comarca en l’àmbit me-

tropolità).

• Anàlisi shift-share: aquesta tèc-

nica permet descompondre el 

creixement d’una determinada 

magnitud d’acord amb les dife-

rents variables que la compo-

nen. En el nostre cas analitzem 

la variable ocupació i distingim 

entre: dinàmica global (DG), di-

nàmica pròpia (DP) i estructura 

productiva (EP). Aquesta anàlisi 

ens serveix per estudiar l’evo-

lució de l’ocupació en el nostre 

territori, en relació amb un àm-

bit superior (Catalunya). 

• Aquest tipus d’anàlisi permet 

projeccions a curt termini (un 

any) i amb aquesta previsió 

s’evidencien les diferències en-

tre els diversos components del 

creixement: d’una banda, l’es-

tructura productiva d’un territo-

ri, que acostuma a ser una vari-

able molt constant en el temps 

i respon a certa especialització 

històrica; de l’altra, la dinàmi-

ca pròpia, més canviant, ja que 

està subjecta a nous projectes 

que es puguin implementar en 

un municipi, etc. Finalment, la 

dinàmica global, entesa com 

l’evolució del conjunt territorial 

on s’inscriu l’àmbit que analit-

zem (tant pot ser Catalunya com 

l’Estat...), és a dir l’entorn eco-

nòmic en què ens movem.

• Al Vallès Oriental, entre el pri-

mer trimestre de l’any 2006 i el 

primer de l’any 2008 la DG ha 

estat important en termes de 

creixement, especialment con-

centrats entre els darrers me-

sos de l’any 2006 i el principi 

del 2007. La DP ha estat dife-

rent, amb un descens iniciat en 

els darrers trimestres de l’any 

2006. Cal destacar que durant 

els primers trimestres de l’any 

2008 la dinàmica global ha es-

tat molt més recessiva que la 

pròpia. Pel que fa a l’estructura 

productiva, presenta dificultats 

estructurals importants, tot i 

que la dinàmica pròpia fa que 

presenti més resistència a la 

recessió. Les dades projecta-

des mostren una tendència a la 

progressiva pèrdua de pes en el 

component de la dinàmica glo-

bal i el de l’estructura produc-

tiva.
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DINAMISME 
EMPRESARIAL 
EN ELS DIVERSOS 
SECTORS 
D’ACTIVITAT
• El sector industrial concentra el 

38% dels assalariats comarcals 

i suposa una cinquena part dels 

centres de cotització o empre-

ses ocupadores de la comarca.

• En termes globals, l’any 2008 

el sector ha registrat un creixe-

ment negatiu, especialment les 

branques de:

– indústria del cuir i calçat 

(t22% empreses i t27% as-

salariats);

– indústria extractiva (t6% em-

preses i t25% assalariats);

– indústria tèxtil i de la confec-

ció (t7% tant pel que fa a em-

preses com a assalariats);

– fabricació d’altres productes 

minerals no metàl·lics (caigu-

da del 13% d’assalariats);

– situació difícil per a la indús-

tria de fabricació de material 

de transport, que malgrat que 

manté l’activitat en termes 

d’empreses registra una cai-

guda important en termes 

d’assalariats.

• Bon comportament de:

– sector de la indústria de la 

construcció i equips mecànics 

(s1,2% en termes d’empre-

ses i s5% assalariats);

– indústria alimentària, begudes 

i tabac (escassa pèrdua en ter-

mes d’empreses i creixement 

lleu d’assalariats, de l’1%).

• L’anàlisi del sector segons CCAE 

a tres dígits ens mostra com 

certes subbranques del sector 

industrial aguanten prou bé la 

crisi i registren, malgrat el con-

text general de desacceleració, 

un creixement positiu. En con-

cret, cal destacar les activitats 

següents:

– activitats de transformació del 

ferro i l’acer (s50% empre-

ses; s28% assalariats);

– fabricació de maquinària, 

equips i materials mecànics 

(s11% empreses; s33%      

assalariats);

– fabricació d’altres tipus de 

maquinària, equips i mate-

rials mecànics d’ús general 

(s4% empreses; s29% assa-

lariats);

– fabricació d’altres tipus d’e-

quips elèctrics (s9% empre-

ses; s26% assalariats);

– fabricació d’equips i instru-

ments medicoquirúrgics i 

d’aparells ortopèdics (s11% 

empreses; s4% assalariats).

• En conjunt, pèrdues notables en 

l’àmbit de les manufactures tra-

dicionals i de menor valor afegit. 

Aguanten més bé el context de 

recessió econòmica les manu-

factures avançades, tot i que 

sols suposen el 7,45% dins el 

global de l’estructura producti-

va industrial. Es constata cert 

avanç de posicions en aspectes 

empresarials d’innovació i des-

envolupament tecnològic i en 

llocs de treball.

• El de serveis és el sector que 

ha mantingut una dinàmica de 

creixement més positiva al llarg 

del 2008. A la comarca, però, 

encara té un pes específic baix, 

comparat amb Catalunya o al-

tres comarques metropolitanes. 

L’anàlisi sectorial ens indica:

– el comportament pitjor ha es-

tat el del subsector de la me-

diació financera17 i altres  ac-

tivitats auxiliars de mediació i 

intermediaris d’assegurances 

(t9% d’empreses i un 20% 

d’assalariats); el sector de 

17 Subsector on s’inclou l’activitat de 
bancs, caixes, entitats d’assegurances i 

plans de pensions.
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comerç i reparacions (decrei-

xement no tant pel que fa al 

nombre d’empreses, però sí 

en termes d’assalariats: qua-

si 3 punts percentuals) així 

com les activitats immobiliàri-

es i de lloguer;

– bon comportament de les ac-

tivitats vinculades al sector de 

l’administració pública, defen-

sa i SS obligatòria; activitats 

sanitàries, veterinàries i ser-

veis socials; activitats de ser-

veis vinculats a l’atenció a les 

persones; activitats de serveis 

personals: en aquest sentit, el 

desenvolupament de la Llei de 

Dependència genera tot un se-

guit d’oportunitats en termes 

laborals que caldrà tenir molt 

en compte. Creixement impor-

tant de les activitats esporti-

ves, activitats recreatives o 

activitats culturals. Cal dir que 

també destaquen subsectors 

concrets com ara el comerç a 

l’engròs de productes alimen-

taris, begudes i tabac; comerç 

al detall de productes farma-

cèutics, articles mèdics, belle-

sa i higiene; comerç al detall 

de béns de segona mà, tele-

comunicacions i establiments 

de begudes.

• El sector terciari predominant 

al Vallès Oriental té un fort 

pes d’activitats tradicionals, de 

menys valor afegit. Cal conso-

lidar el creixement en paral·lel 

d’activitats més avançades, vin-

culades als serveis de gestió 

o alt nivell tècnic o els serveis 

basats en el coneixement, per 

poder guanyar en termes de 

competitivitat.

• El sector de la construcció manté 

un pes important a la comarca, 

tot i que l’any 2007 ja es perce-

bia moderació en el creixement 

d’aquest sector i enguany s’ha 

palesat la caiguda de l’activitat 

constructora com a efecte di-

recte de la crisi. Els descensos 

s’han registrat de manera acce-

lerada, especialment els darrers 

mesos de l’any (t13% assalari-

ats i t9,5% empreses). Cal dir 

que el sector ha passat de con-

centrar l’11% dels assalariats 

comarcals el 2007 a concentrar-

ne el 9% l’any 2008.

• Durant la dècada dels noranta 

i els primers anys 2000 aquest 

ha estat un sector de creixe-

ment extraordinari i intensiu en 

mà d’obra. L’any 2008 la caigu-

da de l’activitat es fa notar es-

pecialment en el descens de la 

construcció residencial (-66% els 

primers trimestres de l’any pel 

que fa a habitatges iniciats).

• Les millores d’estímul al sector 

de la construcció derivades del 

Fons Estatal d’Inversió Local 

(FEIL) poden suposar un incentiu 

important per al sector. En total, 

s’han sol·licitat 281 projectes, 

que suposen una inversió de 

126.759.619 euros.
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ANÀLISI PER 
MERCATS DE 
TREBALL I 
MUNICIPAL
• L’any 2008 es comptabilitzen 

13.804 empreses ocupadores 

(t2,44% que l’any anterior) i 

116.648 assalariats (t2,66%) i 

un creixement moderat de la po-

blació que treballa per compte 

propi (s0,8% autònoms).

• Per mercats de treball, el millor 

comportament correspon al 

Baix Montseny (t3% empreses, 

s1,5% assalariats i 2,7% autò-

noms). El Baix Vallès és el que 

ha registrat una caiguda més 

important de l’activitat (t2,8% 

empreses, t3% assalariats 

i fins i tot reducció en el nom-

bre de treballadors autònoms: 

t1%). El mercat de treball de 

Granollers ha presentat un com-

portament lleugerament millor 

(t2,3% empreses, t2,8% assa-

lariats i s1,5% autònoms).

• L’anàlisi trimestral de les dades 

corrobora que aquest 2008 la 

variació entre el quart trimestre 

de l’any i el primer ha estat molt 

més brusca que la diferència 

global entre 2008 i 2007: la 

caiguda de l’activitat els darrers 

tres mesos de l’any és l’ele-

ment que arrossega les dades 

globals a la baixa. 

• Important pèrdua d’assalariats 

en municipis de caràcter resi-

dencial, amb bona part de la po-

blació vinculada al sector de la 

construcció.

• En xifres globals podem dir 

que el sector serveis és el que 

aguanta molt més bé aquest pri-

mer any de desacceleració eco-

nòmica. Bona marxa del sector, 

especialment a l’àmbit del Baix 

Montseny.

• Els municipis més grans, de més 

de 4.000 habitants, concentren 

les principals pèrdues d’ocupa-

ció; especialment es constata 

una pèrdua important de pes 

pel que fa al percentatge d’as-

salariats al sector industrial.

ESDEVENIMENTS 
EMPRESARIALS
• Les empreses del sector de l’au-

tomoció són les que han presen-

tat els expedients de regulació 

més importants.

• Subsectors que malgrat les difi-

cultats han anat funcionant bé: 

especialment el sector de la quí-

mica fina i farmacèutic, serveis 

de consultoria i assistència, i in-

dústria de fabricació de material 

i equips electrònics.

• Es constaten bones pràctiques 

d’empreses que han fet una 

aposta clara per treballar des de 

la innovació apostant pel valor 

afegit. També la internacionalit-

zació de la producció és un bon 

estímul per a les empreses.

• Constitució de la Taula perma-

nent de la crisi, per part de PI-

MEC, amb la voluntat d’obtenir 

uns resultats que serveixin per 

a fer propostes per fer front a la 

crisi.
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CONCLUSIONS
El mercat laboral català ha seguit 

un ràpid procés de deteriorament 

des de la segona meitat de l’any 

2008, un deteriorament que tam-

bé s’ha reflectit en l’anàlisi de 

les dades del Vallès Oriental i els 

seus municipis. Ens trobem a les 

portes d’un període de crisi impor-

tant, comparable amb les dues 

crisis anteriors que es van viure 

a principi dels anys vuitanta i els 

anys noranta. La crisi actual ha 

suposat, per a l’economia catala-

na, una caiguda de prop del 5% de 

llocs de treball. Aquesta xifra sig-

nifica, en termes de taxa mitjana 

anual de creixement, una intensi-

tat de destrucció de llocs de tre-

ball més marcada que en crisis an-

teriors. Aquesta intensitat també 

es podria relacionar amb el fet que 

veníem d’un període especialment 

expansiu en termes econòmics, en 

el qual sectors com el de la cons-

trucció han liderat l’increment de 

l’ocupació, i han creat molts llocs 

de treball. Ara, aquest 2008, es 

palesa que potser algunes bases 

de l’actual sistema productiu no 

han estat ben assentades, amb 

un sector especialment afectat, de 

nou la construcció, i altres amb di-

ficultats importants (indústria més 

intensiva en mà d’obra, serveis 

amb menys valor afegit, etc.).

En aquest sentit, la necessitat 

d’enfortir els nivells formatius, 

especialment reforçar la formació 

professional, i l’impuls de mesu-

res orientades a consolidar un nou 

model productiu (molt més basat 

en sectors vinculats a la innovació, 

etc.) han de ser els factors clau i 

prioritaris que ajudin a la reactiva-

ció econòmica.

El Vallès Oriental presenta posi-

cions molt similars al conjunt de 

comarques metropolitanes, i la 

seva diversitat econòmica ha per-

mès superar moments de crisi an-

teriors. Molt probablement, en els 

propers temps els reptes són:

• aprofitar i potenciar els recursos 

existents quant a formació del 

capital humà; 

• potenciar l’estructura empresa-

rial i industrial existent, donant 

suport als sectors que estan 

funcionant bé i establint mesu-

res per reconduir els sectors 

que registren pèrdues impor-

tants;

• l’estructura demogràfica de la 

comarca i de la majoria dels mu-

nicipis que la componen és un 

element decisiu per potenciar el 

sector terciari i totes les activi-

tats vinculades al servei a les 

persones.
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 2008 Var. 2008/2007

Activitat econòmica general

PIB*  2,85 –0,74 pp.

Empreses 13.804 –2,49%

Sectors d’activitat     

Agricultura   

Empreses 159 0%

Assalariats 555 –2,46%

Aturats  194 76,00%

Indústria   

Empreses 2.584 –3.29%

Assalariats 43.821 –4,20%

Aturats 4.982 18,76%

Expedients de regulació d’ocupació autoritzats 53 152%

Construcció   

Empreses 2.209 –9,57%

Assalariats 10.945 –13,28%

Aturats 1.729 77,15%

Expedients de regulació d’ocupació autoritzats 7 100%

Habitatges acabats (projectes visats) 4.553 3,71%

Habitatges iniciats (projectes visats) 1.126 –70,21%

Serveis   

Empreses 8.853 –0,24%

Assalariats 61.326 –0,24%

Aturats 10.974 34,63%

Expedients de regulació d’ocupació autoritzats 6 0%

Mercat de treball     

Assalariats  116.648 –2,66%

Autònoms 32.251 0,86%

Nombre de contractes 124.823 –15,24%

Aturats 18.601 33,17%

Aturats SOA 722 34,70%

Taxa d’atur 8,8% 2 pp.

Treballadors afectats per regulació d’ocupació 1.829 267%

Expedients de regulació d’ocupació autoritzats 66 144%

Índex de sinistralitat  9,01 0,54 pp. 

qUADRE RESUM DELS PRINCIPALS INDICADORS

* PIB 2007 comparat amb 2006.

Font: elaboració pròpia.
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